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Příloha 1 – analyzované příspěvky 
 

Příspěvky ANO 
 

ANO(10/9/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2080627898674099 

Nechceme nic říkat, ale tohle je fakt úžasná fotka ❤️ 

 

ANO(20/9/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2096952977041591 

Manifesto Market je naprosto úžasný a Alena Schillerová? Té to sekne jako vždy 😉 

 

ANO(27/9/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2107947072608848 

Jabadabadů 😍 

 

ANO(30/9/2018) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2112746698795552 

Prostě fajn neděle 😎 

 

ANO(3/10/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2117535341650021 

Stavíte barák? Renovujete barák? 👨👩👧👦 Tak to má pro vás Richard Brabec vzkaz. Řekněte si o 

dotaci na nádrž. Na zalívání i splachování. Klikejte, volejte, ušetříte spoustu peněz 👍 

 

ANO(17/10/2018-A) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2143725812364307 

Co děláte příští víkend? Klára Dostálová vás všechny zve na Dny otevřených dveří Ministerstva pro 

místní rozvoj. Tak klikněte Kláře tady na Facebook. Uvidíte, že 27. a 28. října toho bude fakt spousta k 

vidění 😎 

 

ANO(17/10/2018-B) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2144462442290644 

Chcete vidět, na čem makají právě teď naši poslanci? Vzorový report sepsal tady Martin Kolovratník - 

ANO 👍 

 

ANO(22/10/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2153504828053072 

Martina Dlabajová bojuje v europarlamentu, aby lidem na volné noze zůstala svoboda a flexibilita. 

Určitě si přečtěte její článek. 

https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2080627898674099
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2096952977041591
https://www.facebook.com/manifesto.market/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArRNbd7Uipel1TWXb9X48C9LdSmgVrLrE7n-upaU-tHZoHDR1Y4AcAO1ukGGxYJ3RaSntbPZSHlw9UpE4m7J1Hn69LUrJQYfrYISQlfSW1kTJ7T_HCcz3WSlxR4WVKPyqOYaDn7L19rPWfeRjMcVHT22bRiWC8j4w152L3Gel5YtEXrRMb_xXafpbALnqSssc-WxlhZJys1nxa68aZvuYAROl8wMqKx12h6fKFIW2xGMv2N7BzwPbAx8VXLosEEt-tiYqQu8UJWjb_7hx4s5s03UG3bG0mMs_avoCHwssXOeimFpW4GUN3xd7ZLtdci3CtpDbDOV3L4WuyQiFmRI5AZ9Cga3XkzcSUMSzb2pmOIkEUR32A-89REdM6qLEUja6IIjL7jFUPK54iZA7Cn_xNonw1zcNf_9K_z-Lyn5qCCuKVFVUAYJLTyOmbcsY9R3tb_GRR0ZFSkVB15rC3fnrKFr_vqnG8RMkAXt2xB4-ESCO7lONGmNYiqkzZDEZ6Ela90VrVT0I-UV2lhpP3_94srGV3slk04FN0UTS4uT75C_PlduUk3dRVW5BHIWno3rZox5BZZk4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/?ref=py_c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArRNbd7Uipel1TWXb9X48C9LdSmgVrLrE7n-upaU-tHZoHDR1Y4AcAO1ukGGxYJ3RaSntbPZSHlw9UpE4m7J1Hn69LUrJQYfrYISQlfSW1kTJ7T_HCcz3WSlxR4WVKPyqOYaDn7L19rPWfeRjMcVHT22bRiWC8j4w152L3Gel5YtEXrRMb_xXafpbALnqSssc-WxlhZJys1nxa68aZvuYAROl8wMqKx12h6fKFIW2xGMv2N7BzwPbAx8VXLosEEt-tiYqQu8UJWjb_7hx4s5s03UG3bG0mMs_avoCHwssXOeimFpW4GUN3xd7ZLtdci3CtpDbDOV3L4WuyQiFmRI5AZ9Cga3XkzcSUMSzb2pmOIkEUR32A-89REdM6qLEUja6IIjL7jFUPK54iZA7Cn_xNonw1zcNf_9K_z-Lyn5qCCuKVFVUAYJLTyOmbcsY9R3tb_GRR0ZFSkVB15rC3fnrKFr_vqnG8RMkAXt2xB4-ESCO7lONGmNYiqkzZDEZ6Ela90VrVT0I-UV2lhpP3_94srGV3slk04FN0UTS4uT75C_PlduUk3dRVW5BHIWno3rZox5BZZk4&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2107947072608848
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2112746698795552
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2117535341650021
https://www.facebook.com/richard.brabec.9?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqZhEuqWKaywINppnesYzzLOlX4W8t5D7mix7XKG4wr1esm0-8qmKq-SI-wRleuS-o79RMMm-t1CuSIpx5evDGGxM_nYvh7QSi8SRr2kXVZYb_lPe-oeUxKVKEpCeCuUqnu5WHe0xVRcfHmhZIwSFI1rvoPQL65vPPPbjUt7_Pw9CfYlUJYUfASNUoDtk-KU8x8HSiczGNIah1qy99uULNQZrPkNy86Q3QJI9KU7YCmnMFD7Zkqw6j9hOec3uzY8qAtWpCG9VFdue8oEW4KpAuXs9WyUY8aeOEmi16bNuIlwdNjUZmwZ4C5wOt-yZeEMSwAzOuVepGFrKBWNH2zfXfTfdHOAixNA3zGwsdnWwpS71F77AKQdz2DgFe5sVrlROFhPTuZk8NKYClZtSy22LjrF2nektFfEuYuQENLIb4iZg1SEe6U9PkZXWTAfLgyou_Mrjs9vUMGUTQuOsqiTEwjvIlbZ0YhN6ZEVxRNjwCbkm_1mVSx21E&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2143725812364307
https://www.facebook.com/KlaraDostalovaMMR/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAgkffVgrVYaj0lxdHFJ46QWyuwNJvhjtmSx7yN06IHcv-gUsdsaBkFe4LC0iaGDWtLl4tskhfIQCh2ixZLp39O138973ID4XPIVnpsFOKqMsMrq_ZlRtkcn66ahf-G7ZNeQCV8Z8jisTStS5RK5kprGvtnEOFrzl2CSwWJM-Pj7gaYTdbMpuQkPVXvjy3XHl7PHxmyEgck8GFZt_izyAkWK0boh7TKcjwNS4fotI4-A5Rymr9vAfxsk1UnMoRn14UPZzhRUPRG1wYNxCDShJHDKDLIPTV-PBEHJArynzVGdNwAPJ4qMkR3C00C0gglyyQgwiNMEKKWcLjRAAWRttCvBKRtiE0NizJKRvbQ3obE2VUt5TW8Vei8r1gSxIUic0Dpmx_CULM8kdytOcaGOQM-o9ahf9jvhOstpcV_s3i8tcwOWzk7UtJoHJDMQ1Xucg_21eVvOjlYPpSZWglj4AFfGB54K8e4gB7UBIe-ns98gFlHZi5SkcRy7A&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2144462442290644
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYRO9XElVT8JPjTKZK54VNI8F7NiAp-H6DIlPui3Hgc388yTDFQfWDwT62EO_mWbI9wdaP74bfx6vWZmGT4iqY0hQsRl91nNk7B3EPB0Qdz1vjt4xJH283zuVllIrZGlC5JxhP9hIk6qs38XdzXTrMn3kcM3WDjkDIhQcmC93azyka8lOioQ0rb6WM0Y53-uxL31QLMypZPEIEYc7-LIWMOgoxFm44FTFVK0sVhPmFcaprJnwdINSqZDN_uYcJqfmSh-vLtIcym0oSMn6at7LfJDc_RsNPQRMVOfmptCcfkNDSJsdjy77A8AIkhWJ5XbzjVAUvJr2emO92-HHZ0xq5la_VcGm2XGWUuR5S-BZCuGwEftoteMN6yraBo02-DajKAyXE7gxvMQap5-JgH8ka-QVq35Oq_HCScrKAeX2wSD0&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYRO9XElVT8JPjTKZK54VNI8F7NiAp-H6DIlPui3Hgc388yTDFQfWDwT62EO_mWbI9wdaP74bfx6vWZmGT4iqY0hQsRl91nNk7B3EPB0Qdz1vjt4xJH283zuVllIrZGlC5JxhP9hIk6qs38XdzXTrMn3kcM3WDjkDIhQcmC93azyka8lOioQ0rb6WM0Y53-uxL31QLMypZPEIEYc7-LIWMOgoxFm44FTFVK0sVhPmFcaprJnwdINSqZDN_uYcJqfmSh-vLtIcym0oSMn6at7LfJDc_RsNPQRMVOfmptCcfkNDSJsdjy77A8AIkhWJ5XbzjVAUvJr2emO92-HHZ0xq5la_VcGm2XGWUuR5S-BZCuGwEftoteMN6yraBo02-DajKAyXE7gxvMQap5-JgH8ka-QVq35Oq_HCScrKAeX2wSD0&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2153504828053072
https://www.facebook.com/dlabajova.eu/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEr0VLKKf_rTc1IxNN4aZKPXuNQ9zpJON-prmRKbrzCin1Juvj62cogS-_Onxmcygv4y-vhMD2LNMMh_-NnXaHYZ8bYE_SN8q9Xyn_FQRZQ-E46jodlCC8UfxPR11-PmCTT0zfd7DXxMXJJph4iRgKjYwQZCrw2rHKlou66LzHTLy4_FkH5F7kDPEKolOx28EpxQKoeBnPeeubXDEWP8AcZ-7i0pW2ArEi8LzwdYWHnHrW9buppXrb4YEcF8iHbrGqgOLWsW9QOP27W0Of1yDgR4PwthT-owHyFTaDQlXnI3I4tCHy5kFxm6MRkCEpTXHAEjC6RgViTX9-UQaz0b4UStPHXiA-VFcyjWLqOF4zWac5geEhlQpF0FdITlgPq4Jb0VNc29LPcU9ZWi-9UubzEwjZqBY9JqT7KqwsePMphYPuJF7vlVSRyDYhW2QLsDZ1DfdBP3g0wRoqdy9o1tdKBxngt5QJhofvtYxrBmkSLKEGyeQaNn4P1A&__tn__=K-R
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ANO(24/10/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2157143437689211 

Tak to je pecka 🍾 Česká republika má stejné hodnocení jako třeba Belgie nebo Velká Británie. Klikněte 

na tabulku, Alena Schillerová vám řekne, co všechno tenhle mezinárodní rating znamená. 

 

ANO(26/10/2018-A) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2159466754123546 

Tenhle víkend bude absolutně nabitý. 💯 výročí založení samostatného státu oslavujeme v Praze na 

spoustě míst. Muzika, historická auta, vojenská přehlídka, videomapping, ohňostroj, průvod. Tak 

koukněte na program www.spolecnestoleti.cz a na mapu, kde všude se potkáme 🇨🇿 

 

ANO(26/10/2018-B) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2160333980703490 

Vy jste prostě nejvíc ❤️ 

 

ANO(27/11/2018) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2222849441118610 

Tak tohle je pecka. Už od příštího pondělí může každý občan investovat do státních dluhopisů. A za 

stejných podmínek, jaké mají velcí zahraniční investoři. Přitom stačí třeba tisícovka. Alena 

Schillerová představila tuhle sérii dluhopisů pod názvem "Republika" a vy si můžete spočítat, kolik vám 

vynesou teď hned: https://www.sporicidluhopisycr.cz/…/kalkulacka-dluhopisu-re… 👍 

 

ANO(20/12/2018) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2267375099999377 

Tak to vidíte, novela zákona, kterou chceme výrazně snížit DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné 

služby, zůstává v prvním čtení. Kvůli obstrukcím opozice samozřejmě 🙈 Přitom ji podpořily svazy a 

asociace, které zastupují stovky tisíc podnikatelů. 

 

ANO(15/1/2019) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2318131364923750 

Tak tohle je pecka. Koukněte na článek, který před chvilkou sdílela Alena Schillerová. 

 

ANO(7/2/2019-A) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2363975270339359 

🔴 Andrej Babiš živě. Právě teď na konferenci Digitální Česko. Jestli máte chvilku, dejte si to. 

 

ANO(7/2/2019-B) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2364252473644972 

Martina Dlabajová maká pro Česko 👍 

 

https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2157143437689211
https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCtphxadrnCbJrO_AToGefrVGqaAoEMDIbMV0orFJnBntmKpV74gLmd2LZHm4_4yxvvEiDU54ID9Jo4U4BIE33d6hwY1CgV5SljfRx0lW8K3YOKJ6dArZSEZ_yeqc8Z6p7u-MM4opG8wCDY4YTPYVsHvpIgcQsPkF4HFlVbiPbyFy3FenXOmamDpBdLdT5LmrTQe10HtiGXI8Ho4bCxhfnWE6KZDiwEMGhf6Jf7fwQVqvBkMWtizWB_uu27VrgiPz12WttfLnPHhYO_h-J7-pAxX2OFfH2EsLKLNbBOUPMqagF4JlSqXw_5esHkc2zchVTxydq5PyyzL_J_c4WrANKyTZ9qdVh1tbF9ehw6lp-Bip1ElJQy53sFrdZUlUYICrypHwYKUVRMA4b-CblIT4ZxUrJOtCNb3B0vvILjcyhQCSPBqup7aIxEpiwK8Evn6LPtYIj_s2iajr7V9N5f4ByZa6j5q_ByEzkFYjGnX2XqJFfsirMtg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2159466754123546
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spolecnestoleti.cz%2F&h=AT0G3YtFUKY836g8vbJkn0Biu08nuLWwbjacHk0Fsfpqp96Ho3RfZ4oS0B15Z56K5gK1UxN2M3NgYdDL2ODnnaYFNui_nwn2qKjAKKjfcRje5hNZL3rFh6NXyw67a6hGfYJjeCYoqz2E5C1td8awE6JBQ1EO57XmpFubBxtTG-xAgeb2mnDRS1YxWRIygM_31SDvJzBx7zKSyNGNdicDMfjxpERXBei4C15QolqcoediZDeIGMxrQz9BAP_ZTGoSBq05IQSAhW9gpiyKXfjZ3tE1YzflyS4Cx78HLIIap2MA2vk3OAasxMwbbRUH-B_Rv8Gheho1a3OCve67F_ZwzkNB7WjtdZ3a-XbeYPEUqLf9l4rHOlPLWFEmoOpbrc2c9d17kSTDR9ksM_zLv25I7mlg0UenJjNwg4gMU1b5h8pgDy-UwruK2ZoP_R-2P7Hy-9ou2HXaYLik5fY6z1LdMWjWMDFOcU7fgoCnrDI4xI0vknggANVyRC68oXUAMM0LaizSGo3Iy16sct4o3h0IqTJqO8fe-boFHgdBu9Zuz3TxjSFPFYJEC1ESuMSxluLBk9fYKNY4Hx2ZXssOYbvwkVuEaNXs7DD78bo5Uyux2vtUO2rkCH7yDkaaVz2XZgwX2GLjMcC0J2ZIvTi-KxZ4xCMixl6Oa70XWDDS71qBBTEFthiIS4xFyv-_7dQ0hpWOcic2boPxHEooiXeavr4VLvFQZdxh0hqPbtjjRI0hkQaMP9Q7hmtfcTl4SrczqWscxJF5NQ
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2160333980703490
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2222849441118610
https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/?ref=py_c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfq7o9mgQpGOlNLz6CJNAfF-2TMQXlq2C2CRobTqE9EkGpJzThi_VmS4xNtOnF3wUprRs5-67-uvCXZG7qhKCOWFmmZHfyh6zaz3X3naxQ0q6XjkrimdDPw5Tm0a1V3_gvuOt49LAEI-naPgFzP3QwFxtMAsoVxRLS-12te4RRtUWMPpXC8Eve_OlDuc4yNZPHUNzogGUouEPC-bwoRMNxR9mtH3C7Mnj8jhy2BXtW8YTWUFTvviYkXSfPxu1PLDL1NkMoO6Xrn557T96hhDgr0X8n1Yx6z0xObcmOf7rx3F-P8ZcjP2gBMk1EH7LY9g47yq3B-anTbLR3Ho5sbzOW9CMb-QVnSKs2Ls7_IRVcEpQ4BVeyuXviahL9WgyoBsvUehYdNIDAZjANlrkFaDQx5QV0zqFXDdF23F3IruyyukRKn9a8ap_qaSgg9JRa_A0017r20u1pzN8ESgGhvNLRu328FJpd-qyS6Hd8IScMiEwM64vDrPP5BG9OpOWm-zsKN7qXAJyoOaNpk7EB5wlpxgmzPmXjKmuxhx7_oaQFYbbWRIOex6LKsg2bMOzz0qFcaLBK8EQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/?ref=py_c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfq7o9mgQpGOlNLz6CJNAfF-2TMQXlq2C2CRobTqE9EkGpJzThi_VmS4xNtOnF3wUprRs5-67-uvCXZG7qhKCOWFmmZHfyh6zaz3X3naxQ0q6XjkrimdDPw5Tm0a1V3_gvuOt49LAEI-naPgFzP3QwFxtMAsoVxRLS-12te4RRtUWMPpXC8Eve_OlDuc4yNZPHUNzogGUouEPC-bwoRMNxR9mtH3C7Mnj8jhy2BXtW8YTWUFTvviYkXSfPxu1PLDL1NkMoO6Xrn557T96hhDgr0X8n1Yx6z0xObcmOf7rx3F-P8ZcjP2gBMk1EH7LY9g47yq3B-anTbLR3Ho5sbzOW9CMb-QVnSKs2Ls7_IRVcEpQ4BVeyuXviahL9WgyoBsvUehYdNIDAZjANlrkFaDQx5QV0zqFXDdF23F3IruyyukRKn9a8ap_qaSgg9JRa_A0017r20u1pzN8ESgGhvNLRu328FJpd-qyS6Hd8IScMiEwM64vDrPP5BG9OpOWm-zsKN7qXAJyoOaNpk7EB5wlpxgmzPmXjKmuxhx7_oaQFYbbWRIOex6LKsg2bMOzz0qFcaLBK8EQ&__tn__=K-R
https://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech/kalkulacka/kalkulacka-dluhopisu-republiky
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2267375099999377
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2318131364923750
https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/?ref=py_c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBL1iZoYJw7gzJy8_-IeAOY5XpaKtMuQMTMtx319bJoQxKUq_8AmzGcC2NTk6l8LM-sr2yLhIZ6vRYTNTKZRewemO_a-wU_CcBX-z2zwdQVq5dk97vGtzXvwuXeiSAv2pggtrHyswRD4qHADMDmTXZ1ToYS3ZcEDa5E1wkih1Tc8e-2RXljLFef9XqNslOV6J931hiXm3utGTaSN3pRQViu7Zk88TJp-spaaEhbjVqOWZEDe_wmBnKQYF6TWeU7dFetqgPZYLi5Kn2z9wcCLIHLG92lGCsUbW6HKamAK_7KyfTacPIKwpw64Zygmj0UJeEBIiF6Hd-CL5SPLzamgfz_9YYGmPJONQ7beh-TQ2WWriNl7TDbKhdErH-IsUkuT40Npv1MvSJjOYFp2x9Rksx8Q8L2-PR7rVmTMhiywu6513BZAW7PhSrsEHjJITUavcLPCaworERNPuTyvJfa-nWdH-yfm5W0-GNW5MdOvfmsUH2N-qR9XA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2363975270339359
https://www.facebook.com/AndrejBabis/?ref=py_c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBboLT07setsCH9SximLpDJ7WRuZz4UCGlXEERELQFT-xtGRhzWnLQa-yI9wBPzBad9CBHtSwrpy1-hcqOx-rafi1lEJ-JKXjfPuZjOcu0r3omK15s0tYDX60Cg4kXY7vRsi4pDcFr8sYb-WY9aAz8jXrWe0Zw-F43FlCAhOm4vCwI3Igytm8kUsNn3DmffORQSiVVZt7r-HX6v0GNxdDzitfUmGZRLPgUFAtDNKHC0Gaq1H_gzUtEt-KM3OIJPiBB0snRr12H13svmTIiakpORW_EA1LcQyUz9IN3ys2Bnpk8TH2h2wqVqoIp-o7-vuGsSGTU7u2Yvhhf57sn3gWU9R45yk-QKH1eqM0sA_g8Cqoy6PehAo0S_e1FsGQMi9nT0uSPWKH7R9FnZ2JCg9AB4Nr30QvUWu-CJd8gTamA9etz8zSPSrIz6KVgi7oooJJCLFeZK7jv4nJXroawG7p0jxRRwM0EUezZSiyq_I1MD2lOaiVs-UI9P7wz2Jg2a&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2364252473644972
https://www.facebook.com/dlabajova.eu/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjnIqlXqIIkdrf0AKAQHMTT8dvRjlMvciDxOC6SMo8VPEaruhDFqqW6Xy1pzVELKzbtYWGZFn1CogtPQ2j737Fn9YTuBjBJ1LVrl1Iib4vsz1In0Z7gTf59ciojaeB6GaPNgBMqDizFGrt1v2s9mriSSZEwwHFNZbA9DH2kJ1ubBZOpoZt0Oyqx9J4D14RVXuwQzZqlsvBtjCOG2idelvv395FUzrXIdTMrumwYaaRUspDUkZNh4paQPF3t498QNzpNctq6aH_vCoEOU8I-V7xSL-_u_a0zk6ZKebcoqNVNiNLDoKfLnemEJxeiJq4PMg0jxQGn5mizazlcgKtLK65aXWFLCzBbX9Ijxf0Rd_zHDV-0IpDe3L8YQpfqMqr704pSf9yq7TU3ybRdL_jcEN7D_y--bkuDOqSbI24Y1u7LL3GDMvWvSaxPYMlpT_Q2MzYByQnsT3ha69wbW8KUyetsnmjvTYhNH6R6j67Va910Vk6VJU8uIX78Q&__tn__=K-R
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ANO(28/2/2019) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2412039735532912 

No přesně, jak říká Martin Kolovratník - ANO: "Kdybychom takhle táhli za jeden provaz častěji" 🇨🇿👍 

 

ANO(19/3/2019) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2447649995305219 

Pamatujete si ještě ty časy, když jsme cestovali mezi Ostravou a Prahou skoro OSM hodin? Fakt, byla 

to děsivá doba 🙈 Tyhle časy jsou už ale naštěstí pryč. Náš poslanec Martin Kolovratník - ANO společně 

s kolegy mají plán, jak tuhle trasu zkrátit na pouhé dvě a půl hodiny. Prostě se pohodlně usadíte, dáte 

si kávu, noviny a za chvíli jste v cíli. Tohle si musíte přečíst 👍 

 

ANO(16/4/2019) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2508704665866418 

Wow! Zákonem roku se stává... Zákon o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury! 🏆🥳 Skvělá 

práce, díky Dan Ťok, Martin Kolovratník - ANO,Patrik Nacher 👍 

 

ANO(4/5/2019) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2546153288788222 

Dálniční známka přes mobil ❤️ Makáme na ní a tady Martin Kolovratník - ANO vám k tomu chce říct 

svoje. Hezký víkend všem. 

 

ANO(11/5/2019) - https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2496051297131755 

11,7 miliardy zachráněno 👍 Pro náš stát je vybojovala Daňová Kobra, celníci, policisté a specialisté 

Finanční správy proti organizovanému zločinu. Klikněte a dozvíte se o nejnovějším úlovku. 

 

ANO(25/5/2019) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2593338890736328 

Mít řidičák ještě neznamená umět řídit. Ale Martin Kolovratník - ANO dělá všechno proto, aby se to 

změnilo a mladí řidiči byli ve větším bezpečí. I jejich okolí. Přečtěte si, co Martin chystá 👍 

 

ANO(7/6/2019) – https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2628408167229400 

Krásné ráno všem Pražákům. Tohle stojí za přečtení. Je to dost neuvěřitelné. V hlavní roli primátor 

hlavního města. Místo? Zastupitelstvo. Reportuje náš Ondřej Prokop, místostarosta Prahy 11. 

Klikněte 👍 

  

https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2412039735532912
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCCgR5pIIVOvylmfhuQukXhkDJsCef7ErCCDbO-n5RwIdHE-uFrsUiaM62ocNqtfRRoyA6CRueHwrBvWNxbN25D3uPDoIM96aMnS1n6N0jyPZOEhNqRBRLbbjNQiojyJstzP5JnKEx5GEY_UBEQdF-p-D1sbNRsJCWyEjJ-7eOAEE3hwEdRd0DH8AgrJUCIG1m8kKm3YnEvh_H2_CdcvHl9w5hf1DJsKXYW1-Co8T0zfrm3790s6vpV5FUNjYOdxdKx0oxSbSrPkDw86f7eH6T6Q0i1e1SUwZuyjvsxTbbe0VfrA1n3WUlCnEyAmUZHmzrMwyDWUONMsQaJwGGjcioRI93DK5atOumMF1ti0lCQvGEtyOyo9yNBiCDzYmoN3ARkBXz8Ir95PFKQr-g4Jtw1MoyvpA6b8EiiKXV4qnPVp6V9wPnYAYQgxwSFl4QXyvCOeGyig5Xt4otPsjc9SlW96BP0dnt4o54STc7EmnuOTUsY0Do7Nl5P&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2447649995305219
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBk8ITCCMenVYfG-tWUEJoZwISyiOG-JXSbLLDqlWajtMCeY7VRkm3fc55nztWsKxa22-PBYaiUnH68Q73bcDjVVmY1dnylOGI45b9zZBBNuIRsnkRVyr7LaSfL5fuxNtcWCLgQ8ULla9wr5AAQop4-rA9gRDr21sJ_9DC-n9zOob3SDQi9aadgg4Oyx1SQ7VNvM47AeF3uY2xwGyVwZVErJqX5Jcrb-dxkume2GGFVgY6T5_neyfo_36qamUEfmebYmCCE7tHZjHJ0hKGXPi5Jn0l7r1SkXWw0EnYEAiRFWW39wsS_Iq1-QHFg7ZSOIwenyUivU8SIPUufzIlgDPcy_9ECGnvOg8EL2-0soztCinV8U9FUgI36lfRKc_z1Vcr83xMdTocrCjkIvLbcX_YslJP0MckB4zNKJsl6mRC6OBWW9U9cYeXa0LkJAHsLdwOpqj3EKz-KkGmtiiT7CABXYjeiuFxWmrKvdOdZksaz3IrQZTct3blp&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2508704665866418
https://www.facebook.com/DanTok2017/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAMZBGoVhvBtpDACjyw2_6xlXx6TQ4ywmZNnpOCqqA5uX4JdV1YWje752MWm9bigREU0ZNt3DLDN1Sugt8FQo3wZquAqsI0kkxzL3GHWFtcTh-8RUYV1kPyb3WN68RXR_4UDNoB3YZpAKi5OcLBiiZGf1pv-AKbEib4KZISRV8Sr6zXBBbgIhMjqi3GYpYiZ5qPtNnYF1SHwjHGnJ_LeHVQexE4JBykJy3J9xy_hofYqf6zWZ2WCtQq3e15lJRy_7zVHByByfU0nfgPYWnOgQsg22jQ-KGHuJf_wD05rMwBjXPbYScZ9cM7ZifXv1d2TI9lM-KcOycCCMkTEJKeiUfqcGkZrrgZ66H09Ggg5ZnjKaC3cMEC5kuZKXYzGmV49ZLPzGTT9l_RlNsYDZYuYVXyrKuGWysdVWw_NB9B_SFd5y9sSmURJdlXT0Uwz79nXefeuOxCP8w3ILCcnadA7pRP7yji_HD1qk478Z_t1GIgc02BQN3S3zJn&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAMZBGoVhvBtpDACjyw2_6xlXx6TQ4ywmZNnpOCqqA5uX4JdV1YWje752MWm9bigREU0ZNt3DLDN1Sugt8FQo3wZquAqsI0kkxzL3GHWFtcTh-8RUYV1kPyb3WN68RXR_4UDNoB3YZpAKi5OcLBiiZGf1pv-AKbEib4KZISRV8Sr6zXBBbgIhMjqi3GYpYiZ5qPtNnYF1SHwjHGnJ_LeHVQexE4JBykJy3J9xy_hofYqf6zWZ2WCtQq3e15lJRy_7zVHByByfU0nfgPYWnOgQsg22jQ-KGHuJf_wD05rMwBjXPbYScZ9cM7ZifXv1d2TI9lM-KcOycCCMkTEJKeiUfqcGkZrrgZ66H09Ggg5ZnjKaC3cMEC5kuZKXYzGmV49ZLPzGTT9l_RlNsYDZYuYVXyrKuGWysdVWw_NB9B_SFd5y9sSmURJdlXT0Uwz79nXefeuOxCP8w3ILCcnadA7pRP7yji_HD1qk478Z_t1GIgc02BQN3S3zJn&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/NacherPatrik/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAMZBGoVhvBtpDACjyw2_6xlXx6TQ4ywmZNnpOCqqA5uX4JdV1YWje752MWm9bigREU0ZNt3DLDN1Sugt8FQo3wZquAqsI0kkxzL3GHWFtcTh-8RUYV1kPyb3WN68RXR_4UDNoB3YZpAKi5OcLBiiZGf1pv-AKbEib4KZISRV8Sr6zXBBbgIhMjqi3GYpYiZ5qPtNnYF1SHwjHGnJ_LeHVQexE4JBykJy3J9xy_hofYqf6zWZ2WCtQq3e15lJRy_7zVHByByfU0nfgPYWnOgQsg22jQ-KGHuJf_wD05rMwBjXPbYScZ9cM7ZifXv1d2TI9lM-KcOycCCMkTEJKeiUfqcGkZrrgZ66H09Ggg5ZnjKaC3cMEC5kuZKXYzGmV49ZLPzGTT9l_RlNsYDZYuYVXyrKuGWysdVWw_NB9B_SFd5y9sSmURJdlXT0Uwz79nXefeuOxCP8w3ILCcnadA7pRP7yji_HD1qk478Z_t1GIgc02BQN3S3zJn&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2546153288788222
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6xScq4qchXH6TzDWdDw-gGlLE2s90qv6B2jwx0s73EaJYyGAWaVBolgivLo7tHQhYvSdUCnYX70Iwbj5JoJkmuHzkxXx0dTN-zNDTY5ZoMd1b0JEt_tAGTG7or1_-Q-Lt6W8hBpoidkag5HGBzS7Ga0GG4o8zQxdrgW_wN2lpFd-ArGwFHbN6k4xb5lo4-N3i8NiR826cKpb8c1gfADpokOLo4AlfHJgnj5F8ED6yTYB4M0nPs1mu1yB-7Kmre2HDc7qNC_-UI5rlSY8ltikA6XCF5oLjV7N2-pa_5EB7Z5C_ztgSDnd0IyBQKotLIQCe7vP5ubRAadWPC14T4jWEclN69pMbSwt9vzTrW7ijEgSxrInMyQAkQtko1U_3335FqQ4zyt3nztKA0JAL93E-uZTRy0JzbddvSBiuwxeGK4bKz7jXXT7yVW7VlmqKZNUBMSPtAKQR5zqtUWI70ZX0EsvLDPpFbf-x5Bt6npTZCWMzCDpbvqHA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2496051297131755
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2593338890736328
https://www.facebook.com/KolovratnikM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCwyMcqLVILPaYKOQgoxlM8yuTtWbn60BuxFU8V_HNwWfpE1r8P5PB_IOjgIrIqtG2qGLbTx1lCDyX3q42xGfzkaO0W6odcvg43AbFo3e8xjbPQT2oGmB5ri5IjtqJd-QPQR-79T4yWCrCIlkOrAt6NVHGdBmOOIBbPWHWuvQmwVhnRA10q4Ze7LnxjQLXpw41_0K7if8QPTOfIHjVN56udAHt7TKMe78U_Ep3paKg4WU-UITGg6LS-YwboCj8It-NeivmO2nhzsI_I3qmMizAsA1kV3iwTrF0Wr8xEYXUCK26_0v3JFHZcM1FaAD-AwHSR7s-y3FwDWU8wzqW58s6d2jPlnZUL1URXlkJs14yx7g4ha3MQ5C9AgEy2c9D9gYoIp-8cwO4ypz-v-7zkYL6N_kslRzqJw91P6hOqjnJO9fZeo0dq0EqpUD6UDrlqgtDPeMsWVTcAObSGDxTjgzdpyaoqX4lmnOfpNR5J7Q-nlq7SyDuTczKJ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/anobudelip/posts/2628408167229400
https://www.facebook.com/IngOndrejProkop/?__tn__=K-R&eid=ARCgtw-KEY0iz7DmNQv-T5iGLAgbq_FF9nIqcGuah1O9zv2li6RYw_DdVVMHFe7LqKFSWF2GYR-7CoC1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrON2Wt3DVN23y8fpXiE32SUUqqj1TBj5AtrQDgLvNUHmihTby99eUz-nt6OBEGtOOKNjzGRk-tyMc9i_uzA11xgooUhNSNX55v1yFqzLJ853f7wPtQe9zyXRAV2AbokF5dkAw5UZXNx11neglhnuTOvjWTh4QakvFyn20ibbD4tzn-zV5_WI5YGDe5Rfd2oi0H4k8dBTUxZODq-Or1SY9th73FDo5BCzypWEzeifXTkh8g0cAhtLwgBze4UlW48HBtML9o2rbEk1byrdbd_VKOUmDjoe1w_BJ4XXcbKIgQnCUj-iah5xeTGUtsJVTATorYrLKxmghWzmw_4nD9NFcSEjF6H8QVY4xIHZ0eaJ49LZXMLZFmJ061VpAwPHURu_hgjuHOgQIo6ooed2zuszHepsJfGesHVNYxkOmwr2A2tW07rfU06KtA3TllJInxY3KF7VDzhyu_DibO_lVKaOPAMTDTOtfRTqgD-XuBmmrT-u71e0CqmnVXU5vFPLVuYwZXYfO2Dv0RtQdGjZYA8yEGJWAP_l6o6nWO0_-bFFi1N4dCVEUbPhrEcc474Cq4NvQnxfq2zc
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Příspěvky Andreje Babiše 
 

AB(19/12/2016) – https://www.facebook.com/anobudelip/videos/1234456609957903/ 

Andrej Babiš: "Ahoj lidi! Poslední letošní kavárna. Už toho mám tenhle rok plné brejle, takže se těším 

na Vánoce. Kolega Michl je ve formě, takže žvaní víc než já. Tak se dívejte 😎" 

 

AB(9/12/2018-A) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1401491529987487 

Sýrie a můj plán pro místní sirotky. Četl jsem někde, že se v tom projektu nic neděje, protože úředníci 

na vládě o tom nevědí. No jasně, že nevědí 😂Makám na tom, ale řeším si to sám. Nezapojuju úředníky. 

Se syrskou velvyslankyní vybíráme pozemky, mám studii s návrhem, jak by vypadala stavba škol, školek 

a ubytování v místě. Až to budu mít po kupě, všechno představím 😎 

 

AB(9/12/2018 -B) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1401497633320210 

No a Sýrii jsem řešil taky s šéfem Microsoftu Billem Gatesem, když jsme se potkali v Bruselu. Teď mi k 

tomu tématu napsal dopis a HLAVNĚ mi poslal fantastickou knížku s názvem Faktomluva. Znáte ji? Bill 

ji věnoval všem americkým vysokoškolským absolventům v roce 2018. Otevřel jsem ji a moc se těším, 

že si ji přečtu o Vánocích. Vyšla i v češtině, tak ji doporučuju. Třeba jako dárek pod stromeček. 

 

AB(11/12/2018) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1403777813092192 

Rozhovor s paní Bubílkovou je zážitek. Tak jsem si to zase po čase dal. POZOR, je to nepolitický 

rozhovor 😂 Kdysi jsem dělal diskotéky. A taky tady říkám, jaké kapely jsem měl rád. A taky, že miluju 

tatarák. 

 

AB(17/12/2018-A) - https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1407101989426441 

Pán říká, že jsem otcem hry účtenkovka 😂 Tak to teda určitě jsem, je to naše společné dítě s Alenou 

Schillerovou, která na tom měla lví podíl. A tady mi natočil do naší mobilní aplikace super nápad. Chce 

QR kódy. Koukněte, co jsem mu řekl. A pokud vás napadne další dotaz, tak okamžitě stahujte naši 

mobilní aplikaci pro iOS i Android. Máte ji tady v odkazu. Klik 👍 

 

AB(17/12/2018-B) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1407106279426012 

Super otázka, jestli v budoucnu plánujeme přeorganizování Policie ČR a Městské policie. Potřebuje 

takhle malý stát dvě nezávislé policie? Jo, Městská policie je velké téma. Pokuty za parkování, a co dál? 

No koukněte. A jestli si myslíte, že máte lepší otázku, hned mi ji natočte v naší mobilní aplikaci pro iOS 

i Android. 

 

AB(18/12/2018) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1409346782535295 

https://www.facebook.com/anobudelip/videos/1234456609957903/
https://www.facebook.com/AndrejBabis/
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1401491529987487
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1401497633320210
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1403777813092192
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1407101989426441
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1407106279426012
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1409346782535295
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Jdem jednat 🇨🇿 

 

AB(21/12/2018) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1411615002308473 

Důl ČSM. V této chvíli tam pracuje 64 záchranářů. Na tři směny, takže se tu točí téměř 200 lidí. Dlouho 

jsme mluvili o tom, jak odškodnit rodiny. Z těch 13 lidí, kteří tam zůstali, je 11 přes polskou firmu. Tam 

jsou jiné podmínky, ale domluvili jsme se na tom, že bude určitě spravedlivé, aby odškodnění bylo pro 

všechny stejné při zohlednění i počtu dětí. Výhodou je, že OKD je de facto státní firma. Také oceňuji 

iniciativu pana poslance Hájka, který zde 33 let pracoval, a který v rámci nadace, která pomáhá 

horníkům v takových situacích, založil speciální konto. Jsem přesvědčen, že Češi jsou solidární, že náš 

národ určitě přispěje. Viděli jsme to, když jsme řešili sbírku na naše vojáky v Afghánistánu nebo dva 

hasiče, kde jeden zemřel a druhý je trvale postižený. Jsem tedy přesvědčený, že se vybere slušná částka. 

Musíme se o ty rodiny zkrátka postarat. 

 

AB(19/5/2019) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1528406393962666 

Čau lidi. Natvrdo a bez keců. Dva dny. V pátek 24.5. od dvou odpoledne máme všichni necelé DVA DNY 

na to, abychom vyčistili Evropský parlament. Jo, ten v Bruselu. Kde sedí už deset i patnáct let pořád ti 

samí politici. Musíme je vyměnit. A místo nich europoslance, kteří naši zem ochrání a kteří budou 

bojovat za české zájmy. 

Vím, o čem mluvím. 

Můj hlavní úkol jako premiéra je bojovat a prosazovat české národní zájmy. Zájmy všech občanů České 

republiky. 

Tak, jak jsem slíbil ve své smlouvě s občany, jsme 29. června 2018 ve čtyři hodiny ráno společně s kolegy 

z V4 a hlavně Viktorem Orbánem prosadili zrušení kvóty na nelegální migranty, které nám chtěl 

nadiktovat Brusel. 

Napadlo vás někdy, co by se dělo, kdybychom to neudělali? 

Tak jo, řeknem si to. Katastrofický scénář. 

Hrozilo, že do roku 2017 by jich přišlo 2691. Prý jenom jednorázově. Jenže v momentě, kdy bychom 

akceptovali rozhodnutí Evropské rady a kvótu splnili, nic by nebránilo tomu, aby se stejný princip 

opakoval znovu a znovu. Automatický přerozdělovací systém. To bylo a je pro mě absolutně 

nepřijatelné. Stále opakuju, že nad migrací do naší země chceme mít kontrolu. Ne abychom museli 

přijmout každého, koho by nám nařídili úředníci z Řecka a Itálie nebo z Bruselu. 

A ne, nekončíme. To vůbec není všechno. U nelegálních migrantů bychom neznali ani skutečnou zemi 

jejich původu, ani pravé jméno, ani věk, ani úmysly. Jejich doklady totiž neříkají vůbec nic, protože buď 

je v nich jen to, co ONI SAMI nahlásí v záchytných centrech, nebo jsou padělané. 

Nic, konec katastrofického scénáře. Snad jen závěrem něco, co už víte. Europoslanci z TOP 09, STAN, 

ČSSD a KDU-ČSL pro tyto kvóty hlasovali. 

Naopak naše Dita Charanzová a Martina Dlabajová se postavily za naši zemi a hlasovaly proti kvótám. 

A tak to vždycky bude. Už v roce 2016 jsem řekl ANI JEDNOHO NELEGÁLNÍHO MIGRANTA a toho se 

držím celou dobu. 

https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1411615002308473
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1528406393962666
https://www.facebook.com/charanzova/?__tn__=K-R&eid=ARDk-GrbTsqeu7ZfNc9HkGpmVutoFeKzBLCVeNa9u4STgv4uHk4ss9v6_rmcDHOqLN-h-dygFbALBwGS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNydWH9w2y5zAKyCWLgf1qsHYy5TPXGEUzSh4zYoQubhqdbXQ7-vFBA-beXMGBYwAT3XYC-ibkAWYnZPkbUCt3mhpxs7vH9W7qr-yKdtOaFFll5qIT6XCAXpGQZggsilk06sKJap2D-Ze3GMbXAmdFXR7hpl4vJqOw3Am8odlAUsTcS2h6ovLHOre4OcBSbbDr-a6L07tvgFYHPqXSyJ2iQBev7q7nrCn52tDLprxFOR12JjJ1XzKsGZzmtTri_v7d4zBXLCaGskNVC2HEmyhuw8lnCRKMPzYljiibEUCdXw4_jKB8SKigZLPzgjvYWaYiccmRxWPkNvuT_4KYbXs6r892RCD5NCoZB3Dp_cxPfXXWkz8NAr68Yk2KZAsSc8-G5iwZPf7LDd4xWV7eD8xx0nOf91wzjlWiLC-eVMk
https://www.facebook.com/dlabajova.eu/?__tn__=K-R&eid=ARDhNSwwTykzztuQTnw5FPonUTlu67rBOdjbO0McFYdVss6TYDdR3_xIb5ORZKQ7lgY3Xj0eLTjfbqtS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNydWH9w2y5zAKyCWLgf1qsHYy5TPXGEUzSh4zYoQubhqdbXQ7-vFBA-beXMGBYwAT3XYC-ibkAWYnZPkbUCt3mhpxs7vH9W7qr-yKdtOaFFll5qIT6XCAXpGQZggsilk06sKJap2D-Ze3GMbXAmdFXR7hpl4vJqOw3Am8odlAUsTcS2h6ovLHOre4OcBSbbDr-a6L07tvgFYHPqXSyJ2iQBev7q7nrCn52tDLprxFOR12JjJ1XzKsGZzmtTri_v7d4zBXLCaGskNVC2HEmyhuw8lnCRKMPzYljiibEUCdXw4_jKB8SKigZLPzgjvYWaYiccmRxWPkNvuT_4KYbXs6r892RCD5NCoZB3Dp_cxPfXXWkz8NAr68Yk2KZAsSc8-G5iwZPf7LDd4xWV7eD8xx0nOf91wzjlWiLC-eVMk
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Zpět. Ty dva dny. Pátek a sobota. 

Nutně potřebujeme, abyste teď v pátek a sobotu fakt přišli k volbám a podpořili nás. Máme číslo 30. A 

já tam potřebuju víc kolegů, kteří se mnou budou naši zemi chránit. Tak jako to dělají Dita a Martina. 

Je veřejné tajemství, co tam dělají ti všichni ostatní. Já to ani nebudu říkat, protože by mi snad na ten 

Facebook zakázali psát. Dělali… no nedělali NIC. 

Maximálně mě udávali do Bruselu. 

Tak mám dobrý nápad. Vyměníme je. 

Pozor, tohle, co říkám, není jen nějaká politika. Tady se jedná o budoucnost vás a vašich dětí i vnoučat. 

Jedná se o i vaše peníze. 

Pořád se ozývají někteří politici v Evropě, že bychom měli nelegální migranty přijímat. Dokonce padlo, 

že bychom měli platit výkupné za každého migranta, kterého nevezmeme. Víte kolik? 6,8 milionu korun 

za každého z nich. To by doteď dělalo 18 miliard, které bychom jim měli zaplatit. 

My ale nebudeme investovat peníze do ilegálních migrantů. Sorry jako. Dáme je radši mladým rodinám, 

na důchody a zaměstnancům, co chodí poctivě do práce. 

Nenecháme se zastrašit ani soudem. Právě minulý týden v Lucemburku u soudního dvora Evropské 

unie se projednávala žaloba Komise proti České republice, Maďarsku a Polsku ve věci nepřijímání 

migrantů. Jasně, že s tím nesouhlasíme, protože relokační schéma bylo od začátku nefunkční a jeho 

platnost skončila už v září 2017. Doufám, že soud i Evropská komise nakonec uznají, že řízení je jen 

formalita. A nelze nám uložit žádnou sankci. Do konce roku se má rozhodnout. A my budeme v každém 

případě dál bojovat za zájmy České republiky. 

Naši zemi musíme chránit před nejrůznějšími šílenými nápady. Třeba že zemím, které migranty 

odmítají, vezmou dotace, nebo že našim občanům omezí pohyb po Evropě a mají tu drzost říkat, že by 

nás měli vyloučit ze Schengenu. Jsou to zatím “jen” nápady. A i když jsou naprosto mimo, tak je někteří 

evropští politici říkají s úplně vážnou tváří a myslí si, že je prosadí. 

Je to šílené a říkám vám, tady a teď, že proti tomuhle fanatismu naši zemi OCHRÁNÍME. Pokud nám 

dáte hlas a zvolíte číslo 30. Tím hlasem zároveň zabráníte, aby se do Evropy dostali anarchisti a 

extremisti s naprosto zcestnými názory. 

Ochráníme naši zemi i před tou dvojí kvalitou potravin. Určitě jste si všimli, že proti tomu teď najednou 

každý bojuje. Co to je? Výrobek se stejným obalem, pod stejnou značkou, ale v každé zemi různá kvalita 

a různá chuť. No pochopitelně, že u nás horší. 

Proto jsem řekl, že jsme popelnice Evropy. Tohle tím myslím. A nestalo se to jen tak. Šlo to postupně, 

nenápadně, kousek po kousku. Zahraniční firmy viděly, že k nám můžou vozit šunty. Dají jim úplně 

stejný obal, ale ošidí složení. Nikdo nás proti tomu nebránil. Europoslanci za tradiční strany jen 

přihlíželi. A to tam někteří sedí i patnáct let. 

Teď nedávno prošla Evropským parlamentem naprosto zmršená směrnice. Tváří se, že hájí zákazníky, 

ale ve skutečnosti k nám můžou firmy dál dovážet ty svoje blafy, zatímco na západě mají mnohem lepší 

zboží. 

A znova nás při hlasování zradili poslanci TOP 09 a KDU-ČSL. I dva bývalí poslanci za ANO, které jsme 

do europarlamentu dostali a oni nám bodli kudlu do zad a odtrhli se od našeho hnutí. I ti si zaslouží 

padáka od českých voličů. 
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Když nás podrazili poslanci v europarlamentu, rozhodl jsem se, že to vezmu do vlastních rukou a 

vyřeším to na národní úrovni. Z pozice premiéra a vlády. 

Mluvil jsem už se všemi obchodními řetězci. 

Billa, Globus, Coop, Kaufland, Penny, Makro, Tesco, Lidl, Albert a Flop. 

A taky s těmi největšími nadnárodními výrobci. 

Nestlé, Coca Cola, Unilever, Dr. Oetker, Danone, Mondelez, Ferrero a Bigfood. 

Řekl jsem jim všem naprosto jasně, že dvojí kvalitu ODMÍTÁM a Češi si ji nenechají líbit. 

Vinu nese Brusel. Co s europoslanci, kteří dopustili dovážení blafů do Česka? Znovu opakuju, vyměňme 

je. Vyměňme všechny, kteří neprosadili v Evropě ani jednu věc ve prospěch naší země. 

Nebojte, nemusí vám být líto jim dát padáka. Žádný strach. Mají vyděláno, budou se mít dobře až do 

konce života. Teď je na čase napravit jejich chyby a zařídit, aby se taky měli dobře občané České 

republiky. 

Dvě jasná slova. 

ČESKO OCHRÁNÍME. 

Před nelegálními migranty. 

Před dvojí kvalitou potravin. 

Před nesmyslnými překážkami pro podnikání našich živnostníku, firem, přepravců. 

Před diskriminací našich lidí, kteří pracují v zahraničí a nechtějí jim přiznat plné přídavky na děti. Jako 

je to teď v Rakousku. Budeme za ně bojovat a zajistíme, aby s diskriminací nezačaly i ostatní státy. 

Před tím, aby peníze šly na nesmyslné semináře, workshopy a analýzy, ze kterých naše země nemá 

žádný prospěch, ale na investice tak, aby nám zůstalo víc peněz na důchody a na podporu mladých 

rodin. Zakládat rodiny, mít víc dětí, podporovat náš národ. To je český národní zájem. Nás všech občanů 

České republiky. 

Ochráníme naši národní suverenitu. To je naše hodnota. Jsme tak stabilní a bezpečná země, že se 

ostatní státy od nás můžou učit. Ne nám kecat do našich věcí. 

Nestarám se o kývače, vítače ani o nacionalisty. Já bojuju za silné Česko. Víte, že vám posílám svoje 

pracovní výkazy každý týden. Už několik let v kuse. Pokaždé, když si to někdo nakopíruje do počítače, 

říká mi zděšeně, že to má deset stránek. Častokrát víc. Proč prý se na to nevykašlu? Proč nepíšu tak 

jednu, dvě stránky? No protože makám 15 hodin denně každý den, tak se to vždycky nastřádá. Já vím, 

že je to někdy dlouhé dočíst, proto se vám snažím někdy říct, udělejte si kafe a čtěte. Jsou to podstatné 

informace pro rozhodování vás jako občanů, nesmírně důležité pro váš každodenní život. 

A teď je strašně důležité, a fakt mi na tom záleží, aby ta moje práce nepřišla nazmar. Takže vás osobně 

žádám, pojďte volit. 

Máme na to necelé dva dny. Volební místnosti jsou otevřené od pátku 24.5. od 14:00 do 22.00 a od 

soboty 25.5. od 8.00 do 14:00. Tenhle víkend je extrémně důležitý. Budeme nejen fandit našim 

hokejistům, ale taky rozhodovat o našem osudu v Evropě. 
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Chceme míň parazitů. Míň udavačů. A víc těch, kteří bojují za naše národní zájmy. Když nás takových 

bude dost a budeme jednotní, prosadíme cokoli. Věřte mi. 

Tyhle volby se týkají vašich peněz, vaší budoucnosti, vašich dětí a vašich vnoučat. Jestli budou žít v 

bezpečné Evropě. 

Chránit a zachovat náš národ. To je český národní zájem. 

Proto budu volit číslo 30. Proto budu volit Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou, dvě vzdělané, 

pekelně chytré a hlavně ostré holky, které se neváhají někdy hádat i se mnou. A to je dobré znamení. 

Toho si cením. 

…měl jsem v tomhle místě skončit co? Nemůžu, chci vám i v takhle výjimečné situaci přece jen poslat 

svoje pracovní hlášení za minulý týden. I když ve zkratce. Tak pojďme na to. 

Měl jsem schůzku se zakladatelem Asociace mužů sobě, panem Stanislavem Kolbem a slíbil jsem, že 

požádám ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby mu pomohl s jejich projekty osvěty proti rakovině 

prostaty. Na vládě jsme definovali, co je rodinné podnikání, abychom ho mohli líp podporovat, a 

schválili novou národní strategii prevence závislostí. S ministrem průmyslu a obchodu Karlem 

Havlíčkem, šéfem Báňského úřadu a dalšími odborníky jsme zase řešili sanace, které těžaři musí udělat 

po ukončení těžby. Vystoupil jsem na konferenci Český národní zájem a mluvil o tom, co naše vláda 

dělá a jak musíme změnit Evropu, aby v ní Česko prosperovalo a zároveň byla Evropa silná vůči hráčům 

jako je USA a Čína. S hejtmanem Jiřím Čunkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem jsme 

otevřeli v Kroměřížské nemocnici magnetickou rezonanci, je nejmodernější v republice a díky ní se 

čekání na vyšetření zkrátí z 12 na 2-3 týdny. Jel jsem na Vysočinu prozkoumat přímo na místě, jak naši 

odborníci bojují proti kůrovci. Jednal jsem o dvojí kvalitě potravin s výrobci, o tom jsem vám už psal. 

Zítra na vládě předloží ministr zemědělství pan Miroslav Toman a ministr průmyslu a obchodu pan 

Karel Havlíček zákony, které mají zabránit dvojí kvalitě nejen potravin, ale i dalšího zboží, hlavně 

drogerie a pracích prášků, potom, co jsme odmítli tuto legislativu v Evropském parlamentu. Vystoupil 

jsem na konferenci k 15. výročí členství České republiky v Evropské unii a znovu zopakoval, že Evropa 

má být konkurenceschopný klub silných národních států, který řídí premiéři a prezidenti členských 

států, ne úředníci v Bruselu. Otevřel jsem zrekonstruovanou loděnici v Brandýse nad Labem, kde 

začínal náš trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek. Podpora sportu je naše vládní priorita a 

díky ní už Ministerstvo školství a tělovýchovy podpořilo výstavbu 270 sportovišť za 2,7 miliardy, taky 

líp cílíme dotace, takže letos dostanou trenéři přidáno na platech až 750 milionů, víc než 70 procent 

dotací jde na děti a mládež a klubům jsme zvedli přímou podporu z 350 milionů v roce 2016 na 1,4 

miliardy letos. Pokračujeme taky v tažení za centrum excelence pro umělou inteligenci, které chceme 

umístit do Prahy a je skvělé, že se našemu ministrovi Karlovi Havlíčkovi podařilo dojednat podporu 

našeho projektu s maďarskou vládou. Strávil jsem taky celý den v Moravskoslezském kraji, prohlédl si 

skvěle vybavený Dopravní podnik Ostrava, který má nejenže nové moderní tramvaje, ale taky 

inteligentní čipové karty pro cestující, které sledují, kolik člověk skutečně projel a šetří mu peníze. 

Takové mají jen v Londýně a Ostravě. Na Vysoké škole báňské jsem si prohlédl nejvýkonnější 

superpočítač v Česku, na Střední odborné škole Educa debatoval se studenty, byl jsem na otevření nové 

výrobní haly Varroc Lighting Systems, kde vyrábí světla do aut, u toho jsem si zkusil jedno světlo ručně 

složit. Ve Frýdku-Místku jsem měl schůzku s Ředitelstvím silnic a dálnic, primátorem a hejtmanem na 

téma obchvat Frýdku, jde to podle plánu, ale je potřeba ještě zrychlit. Dal jsem rozhovor televizi Polar 

a pak jsme já, Dita Charanzová, Martina Dlabajová a pan primátor Tomáš Macura debatovali s občany. 

Díky, jestli jste dočetli až sem. 

Prosím pojďte volit. Máme na to pátek a sobotu. Dva dny. Volební číslo 30. 
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Žádné jiné! 

 

AB(26/5/2019) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1534507166685922 

Čau lidi, tak jsem úplně přišel o hlas, musel jsem si koupit Vincentku. Kde se to stalo, se dozvíte, když 

tohle dočtete. 

Tak. Nejdřív hrozně moc děkuju vám všem, kdo jste přišli k volbám 🇨🇿 

Ani jsem se vás nestačil zeptat, jak se vám vlastně líbily naše volební videa a plakáty? Vypadá to, že jo, 

jak jsem tak koukal na lajky 😎 Dneska jsem si dal chvíli volna, jak jste mi mnozí doporučili, vlastně mi 

to doporučujete vždycky, když koukáte na moje fotky 🥳 Akorát tu sedím a ťukám sem úpravy, doplňuju, 

co mě ještě napadne, ještě obvolávám lidi, co mi připravují podklady. Je sice víkend, ale oni jsou zvyklí. 

Tak jako každý, kdo se mnou spolupracuje. Pak to pošlu na korekturu, kde doplní háčky a čárky a jde 

to ven. Často u toho sedím s kolegy a koukáme na první komentáře a lajky a nahlas si je čteme. Vždycky 

je nejdřív pár a pak se to rozjede tak, že to už ani nezvládneme číst. 

Končí květen. Končí kampaň. Začalo být hezky. Jinak to byl hrozně vyčerpávající měsíc. Všichni se 

soustředili, jak nám sestřelit co nejvíc procent na poslední chvíli. A jeli kontinuální kampaň. 

Nepodložené spekulace a informace vytržené z kontextu. Vždyť jste to viděli. Antibabiš jel na plný 

pecky. A já se mezi tím obden scházel s naší paní ministryní financí Alenou Schillerovou a hledali jsme 

zdroje pro rozpočet na příští rok. Až uvidíte, co všechno se nám do něj podařilo nacpat a přitom dál 

snížit státní dluh v procentech vůči HDP, možná se budete divit. JE TO CELKEM BRUTÁL. Naši kritici 

tvrdí, že to nezvládnem, ale děláme maximum pro to, aby to vyšlo. Tak si radši sedněte, předtím teda 

ještě uvařte kafe a jdem na to. 

Tohle všechno náš rozpočet lidem přinese. 

Rodičák 300 tisíc pro všechny, kdo ho do 1. ledna příštího roku nedočerpají. O tom jsem vám psal už v 

týdnu. A myslím, že docela zeširoka. Museli jsme na to najít dalších 8,6 miliardy. 

Dalších 900 korun pro důchodce. To bude stát rozpočet dalších 37 miliard. Díky tomu splníme to, co 

jsme slíbili, že průměrný důchod v roce 2021 bude 15 tisíc. Já osobně z toho mám upřímnou radost a 

všem našim seniorům to přeju. A jsem rád, že využívají slevu na jízdné. 

Než budu pokračovat, musím vám něco vysvětlit. Je to důležité. 

Fakt není snadný zajistit takovéhle zvyšování životní úrovně lidí. Jak jsme to vůbec dokázali? Za sedm 

let, od chvíle, co jsem nastoupil jako ministr financí, do konce tohoto roku se nám podaří vybrat už o 

466 miliard na daních a sociálním pojištění víc než mým předchůdcům. Kdyby se to nepovedlo, tak na 

rekordní důchody, vyšší rodičák ani platy nemůžeme pomýšlet. Ani náhodou. Teda pokud bychom 

nechtěli zajet do dluhové spirály, jako to dělaly vlády před námi. A ještě z toho zadlužování obyčejní 

lidi nic neměli. Myslím, že doteď důchodci s úžasem vzpomínají na to slavné zvýšení od opozice, těch 

tzv. „tradičních demokratických stran“ o 40 korun. My vybrané peníze rveme zpátky do ekonomiky, do 

důchodů, platů, investic. 

A k tomu SNIŽUJEME ZADLUŽENÍ. 

Pokud rozpočet projde sněmovnou, tak náš dluh vůči HDP znova klesne ze 41,1 procenta, jaký byl v 

roce 2013, na 29,3 procenta v roce 2020. Takže za období, co jsem ve vládě, zhruba o 12 procent. To 

jsou obrovské ušetřené sumy a znova opakuju, že bez lepšího výběru daní a bez manažerského řízení 

https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1534507166685922
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by to nebylo možné. Máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. Klobouk dolů před Alenou 

Schillerovou. Ona a její kolegové dřeli jako koně, aby našli úspory a mohli jsme přidat lidem. 

Jo a když jsem už té Aleny Schillerové, rodičovský příspěvek byl schválený podle jejího návrhu z 23. 

října 2018. Schválně jsem ukázal novinářům na tiskovce stanovisko ministerstva financí, které to 

dokazuje. Plus jsme to měli od začátku v programovém prohlášení vlády. 

V programovém prohlášení vlády jsme slíbili, že důkladně vyhodnotíme systém dávek. Abychom 

zajistili, že je budou dostávat jen ti, kteří je skutečně potřebují. Od začátku to má za úkol ministryně 

práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Návrh reformy sociálních dávek ale pořád nikde. Paní ministryně 

nedodala ani požadovaný přehled o využívání prostředků na sociální služby. Provozovatelům sociálních 

služeb chybí peníze a úhradová vyhláška je neaktuální. Jsou to peníze, které musí ve svém resortu najít 

ministryně Jana Maláčová. Alena Schillerová se postarala o zajištění 8,6 miliard na rodičovský 

příspěvek. Takže by bylo fajn, kdyby se snažila i paní ministryně Maláčová a udělala si u sebe pořádek. 

Loni nebylo její ministerstvo schopné vyčerpat neuvěřitelných 6 miliard. 

Taky zvyšujeme investice do vědy a výzkumu. O miliardu víc než letos. Ve srovnání s rokem 2014 to 

bude už o 10 miliard víc! 

A samozřejmě zvyšujeme investice, které jsem ukazoval i našemu panu prezidentovi v Lánech. Ve 

srovnání s letoškem stoupnou o 13 miliard a dosáhnou rekordních 135 miliard. K tomu doděláváme 

náš Národní investiční plán, podle kterého se naše země bude rozvíjet další desítky let. 

Na základě jednání s bankami vznikl nápad založit Národní investiční fond, z kterého bychom 

financovali stavby nových školek, škol, nemocnic, silnic, obchvatů, prostě všeho, co naše země 

potřebuje. Takový fond založil už Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1928, tyto fondy existují i v Norsku, 

v Singapuru i v jiných státech. Chceme, aby do fondu dobrovolně přispívaly velké korporace a hlavně 

banky. Aby část z dividend určených pro jejich hlavní zahraniční akcionáře reinvestovaly do rozvoje naší 

země. 

Jasně, člověka, který se nevyzná v ekonomice, napadne OKAMŽITĚ ZDANIT! Ale zkušenosti z Polska, 

Maďarska i Slovenska ukázaly, že to, čemu se říká “sektorová daň”, v tomhle případě speciální daň pro 

banky, prostě nefunguje. Lidem se akorát zdraží hypotéky a je pro ně těžší dosáhnout na úvěry. 

Dopadlo by to na celé rodiny, živnostníky i podnikatele. Proto jsem slíbil, že nehodláme zvyšovat daně. 

Stojím si za tím. Zavedení sektorové daně pro banky nám nedoporučuje Mezinárodní měnový fond ani 

všichni ekonomové, kteří téhle problematice rozumí. Bohužel na rozdíl od našeho koaličního partnera, 

který tlačí na pilu a chce nekompromisně banky zdanit. Tím by ale udělali naší zemi pro investory 

nedůvěryhodnou, a ohrozili investiční prostředí a tím pádem i zaměstnanost. 

Já mám jiný přístup a hlavně, mám výsledky. Začali jsme s vicepremiérem Karlem Havlíčkem jednat s 

bankéři a zatím to vypadá, že v prvním kroku poskytnou našemu Národnímu rozvojovému fondu 6 

miliard. Nevratně. Musíme ale všechno dobře připravit, bude to náš dlouhodobý zdroj a investice do 

budoucnosti. Fond by na sebe mohl nabalovat další investory. Založíme proto pracovní skupinu, která 

by vycházela z nejlepší zahraniční praxe a měla by nezávislé orgány. Celý projekt se musí velice pečlivě 

prověřit z hlediska legislativy a možností, jak vložené peníze investovat. 

Teď startupy! Na vládě jsme schválili rekordní podporu pro začínající firmy. Ale nebudou to typické 

dotace pro pár firem. Chceme naopak podpořit plošně velké množství začínajících podnikatelů, a to 

tím, že jim vytvoříme zázemí v podobě inkubátorů, kde budou sdílet společné kancelářské, laboratorní 

nebo skladové prostory, mentory, kde jim budeme poskytovat vzdělání v oblasti základů investování a 

podnikání a tak dál. 
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Zúročujeme zkušenosti, které jsme s ministrem Havlíčkem nabrali během jednání hlavně v Singapuru, 

Izraeli nebo Spojených státech, kde podobná centra skvěle fungují. Chceme ale slyšet i názory 

samotných podnikatelů, tak jsme pozvali do Kramářovy vily na pracovní snídani pár úspěšných českých 

startupů jako je miliardový eshop s letenkami Kiwi, skvělé Liftago, aplikace pro taxislužbu, kterou 

chválíme i v naší knížce, InsightArt, úžasná designová jízdní kola Festka, co mají i hollywoodské hvězdy, 

nebo Neuron Soundware, Miomove a mluvili s nimi, jak nastavit další podporu. Mluvili jsme o 

financování přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku nebo o pobídkách pro investory do 

začínajících firem. Jsem na naše startupy hrdý. 

Náš nový ministr dopravy pan Vladimír Kremlík taky jede naplno. Včera jsem po delším čase řídil auto 

z Průhonic do Valtic, kde měl kamarád narozeniny. Ten povrch je na některých úsecích fakt 

katastrofální a je dobře, že to konečně opravujeme, bude to 160 km de facto nové dálnice D1! Celá 

rekonstrukce bude hotová v roce 2021. 

Na Slovensku se potkal se svým protějškem, aby od něj nabral zkušenosti ohledně elektronické dálniční 

známky, kterou chceme zavést do dvou let. Mluvili i o tom, že je potřeba vychytat vymáhání pokut od 

zahraničních řidičů. A co je fakt podstatné, podepsali česko-slovenské memorandum o stavbě 

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE mezi Varšavou, Katowicemi, Ostravou, Brnem, Bratislavou a 

Budapeští. Nejdřív je potřeba ověřit náklady a návratnost. 

O fakt nádherné výstavě Voda a Civilizace na pražské Kampě jsem vám už psal. Bude tu do 26. června 

a pak se objeví třeba v Brně, Mladé Boleslavi a v dalších městech. Určitě se zajděte podívat. S paní 

Olgou Menzelovou, která výstavu vymyslela, jednáme o tom, že bychom mohli získat kopii a umístili ji 

prozatím do Lichtenštejnského paláce a následně do Strakovky po rekonstrukci zahrady jako trvalou 

expozici. Chci to ukazovat všem oficiálním návštěvám. Voda je život a pro nás je to nejdůležitější. 

Minulý týden brutálně pršelo, ale to jen potvrzuje slova odborníků, že v důsledku klimatické změny 

budou i u nás extrémy počasí čím dál častější. Včetně veder a sucha. Každou kapku vody proto musíme 

co nejlíp využít a udržet vodu v krajině. Píšu vám průběžně, jak na tom naše Ministerstvo životního 

prostředí v čele s Richardem Brabcem maká. Kromě boje se suchem je ale jeho resort úspěšný i v dalších 

oblastech. Víte, za jak dlouho vyčerpali lidi v Moravskoslezském kraji nejnovější vlnu kotlíkových 

dotací? Za jedinou minutu! Za jednu minutu vyhověl Moravskoslezský kraj prvním 5000 žadatelům, 

kterým rozdal 500 milionů korun, a pro další zájemce udělal zásobník, kam se přidalo ještě dalších 

10000 lidí, pro které ministr Brabec shání miliardu, aby se dostalo na všechny. Z ní už 500 milionů 

sehnal. Je to doslova kotlíková revoluce. 

Je to už třetí vlna. Dali jsme do ní 3,3 miliardy korun. Celkem už to dělá 10 miliard, co rozdáme lidem, 

aby si za ně mohli vyměnit staré smradlavé kotle za ekologičtější a úspornější. Sedmdesát tisíc 

domácností už to využilo a čekáme, že dalších 30 tisíc kotlů ještě vyměníme. 

Životní prostředí jsme řešili i v Lysé nad Labem. Na skvělém veletrhu Natura Viva se sešli myslivci, 

rybáři, včelaři, zahrádkáři a prostě všichni, kteří milují přírodu. Mám to tam moc rád. Kdysi jsme všichni 

měli zahrádku a všechno jsme si sami pěstovali, to už dnešní generace nezná. 

Právě myslivci, rybáři a včelaři musí každý den sledovat, jak se všechno kolem nich v důsledku 

klimatické změny mění. Měl jsem projev a řekl jsem, že naše Národní koalice pro boj se suchem dělá 

razantní opatření, ale bojujeme i s kůrovcem, jak jste mohli nedávno vidět i tady na mém Facebooku. 

Na zajištění pitné vody pro lidi třeba díky propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů a 

na obnovu vodovodů jsme vyčlenili v příštích 10 letech 30 miliard korun. Současně ale investujeme 

desítky miliard korun do zadržení vody v krajině i v lesích pro zajištění dlouhodobých zásob podzemní 
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vody a vláhu v půdě. Ministr Brabec dělá maximum pro posílení zdrojů pitné vody v obcích. Za poslední 

rok jsme tím pomohli víc než 160 tisícům lidí a dalším 200 tisícům pomůžeme letos. Mluvil jsem i o 

projektu Dešťovka, která nabízí stovky milionů korun pro domácnosti a miliardu pro obce, ale i třeba 

pro školy a nemocnice na hospodaření s dešťovou vodou. Nastavujeme taky legislativu, aby líp 

odpovídala potřebám myslivců, lesníků, rybářů i včelařů. 

Jsme včelařská velmoc a my našim producentům pomáháme dotacemi i v tom, aby měli lepší přístup 

na trh. Ptal jsem se včelařů na to, jak je to s tím zemědělským postřikem a speciálně s řepkou. Řekli mi, 

že máme u nás dobrou legislativu a díky ní se přihodí do deseti prokázaných otrav včel za rok. 

Mimochodem v Česku je kolem 650 tisíc zazimovaných včelstev. Čeští zemědělci jsou už po desítky let 

zvyklí na to, že musí brát ohled na včely. Takže hromadných úhynů následkem chemických postřiků je 

minimum. Sama předsedkyně Českého svazu včelařů paní Jarmila Machová mi říkala, že má svoje včely 

na Berounsku v blízkosti řepky. Dostává oznámení zemědělců o plánovaných postřicích přes SMSky a 

žádný problém u včel prý nikdy nezaznamenala. A prý má ten řepkový med nejradši 

Taky připravujeme usnadnění rybníkářství tak, aby na výstavbu malých rybníků stačila ohláška. Český 

rybářský svaz má kolem 250 tisíc členů, z toho je 30 tisíc dětí a mládeže. Jen v posledních třech letech 

přibylo přes 10 tisíc členů, z toho polovina byly děti do 15 let. Je to jeden z vůbec největších spolků u 

nás. A nezabývají se jen lovem a chovem ryb, ale taky péčí o rybářskou mládež a ochranou životního 

prostředí. Moc si jich vážím. 

A speciálně jsem poděkoval všem myslivcům, kteří se podíleli na zastavení šíření afrického moru prasat 

v Česku. 

Mrzí mě, že jsem nestihl 17. Sněm svazu měst a obcí, který se konal v Ostravě, protože jinak na tuhle 

akci chodím hrozně rád. Spolupráce s regiony je pro nás hrozně důležitá a financování jejich projektů  

patří mezi naše priority. Třeba z Integrovaného regionálního operačního programu dáváme peníze na 

4200 projektů měst a obcí za 34 miliard. Největší část z nich jde do dopravy v městech, to dělá 8,7 

miliardy, do mateřských školek jde 6,3 miliardy, do základek 5,5 miliardy, do sociálního bydlení 2,5 

miliardy. 

Dáváme ale i peníze do rozvoje elektronické státní správy neboli eGovernmentu v městech a obcích za 

1 miliardu. Zároveň jsme z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

přesunuli 6,2 miliard na nízkoemisní auta, základní školy, zdravotnictví a na ovzduší. A další zdroje stále 

hledáme. S ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou chceme dofinancovat všechny školky. 

Každým rokem vyhlašujeme taky národní dotace, které přímo cílí na to, po čem starostky a starostové 

nejvíc volají. V letošním roce rozdělíme 3,2 miliardy korun a taky dáme peníze speciálně obcím do 10 

tisíc obyvatel a v některých případech i těm větším. A tenhle týden v pondělí jsme spustili dotačně 

úvěrový program VÝSTAVBA, o kterém jsem vám už tolik psal. Takže starostové můžou konečně stavět 

sociální a dostupné byty! 

Teď rychlé zprávy. Pogratuloval jsem k volebnímu vítězství indickému premiérovi panu Naréndrovi 

Módímu. Na Twitteru mi pak velice mile odpověděl, že naše schůzka na summitu VGS 2019 v 

Gándhínagaru byla vysoce produktivní, těší se, že spolu budeme v kontaktu pravidelně a objevíme nové 

možnosti spolupráce. 

Přijal jsem mongolského ministra zahraničí pana Tsogtbaatara Damdina. Mongolsko má velký zájem o 

naše investice. A je na co navazovat, Jawa a Škoda jsou u nich legendární. Škoda by měla mít v 

Mongolsku do konce roku svého dealera. 
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Měl jsem pracovní snídani se zástupci amerických nadnárodních firem z asociace American-Central 

European Business Association. Jednali jsme o hospodářské spolupráci s USA a o příležitostech pro 

americké investory v České republice. Moc mě potěšilo, že oceňují naše podnikatelské prostředí a mají 

zájem o hlubší vztahy. Byly přítomní i zástupci zbrojařských firem, tak jsem jim připomněl mou žádost, 

kterou jsem formuloval už při návštěvě amerického generála NATO, že by bylo skvělé, kdyby nám 

poslali na zářiové Dny NATO v Ostravě stíhačku F-35. Tenhle technologický klenot by určitě přitáhl plno 

dalších návštěvníků. 

Nevím, kolik z vás koukalo na velkou předvolební debatu ve čtvrtek, když ve stejný čas běžel hokej. 

Mluvili jsme samozřejmě o migraci, brexitu, dvojí kvalitě potravin, naší suverenitě a vztazích k ostatním 

zemím EU až po cenu volání a dat. Mezi tím naši převálcovali Němce 5:1. 

Ve všem tom předvolebním šílenství jsem si dovolil i trochu relax a zajel večer na koncert do Brna. 

Pavol Habera a Team zase váleli. Šli jsme do kotle, hráli písničky mého mládí a fakt jsem si to užil. Až 

tak, že jsem druhý den ztratil hlas a holky ze sekretariátu mi šly koupit Vincentku v pastilkách. Palo je 

pořád ve skvělé formě. 

V pátek jsme s Monikou odvolili v Průhonicích a včera jsem jel na Den otevřených dveří letiště Čáslav 

2019. Přišlo 50 tisíc lidí. Máme skvělou armádu, naši vojáci dělají na misích výbornou pověst naší zemi. 

Musíme udělat všechno pro to, abychom jim pořídili moderní vrtulníky, které jsme měli už dávno 

nakoupit, konečně se zbavili té kritizované ruské techniky a naše letecké síly byly kompatibilní s 

pozemními silami. V neposlední řadě musíme plnit závazky vůči NATO. 

A večer jedu na Chodov, podívat se v naší malé zasedačce spolu s novináři, jak jsme dopadli ve volbách 

do Evropského parlamentu. Snad nám bude přát štěstí. Díky moc za to, že jste to dočetli až sem, vážím 

si toho. 

 

AB(31/5/2019) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1539417409528231 

Jestli jste si už dali moje vystoupení ve Sněmovně a nemáte dost 😂, tak pro srdcaře tu mám ještě 20 

minut Radiožurnálu. A tím už dneska opravdu končím. Zřejmě. A přeju krásný večer. 

 

AB(2/6/2019) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1540820462721259 

Čau lidi. Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako. Když se objevila na Facebooku první 

zpráva o tom, že padl výstřel ve vládním letadle se mnou na palubě, rozjely se okamžitě komenty, jestli 

“už mě někdo trefil” a jestli “modlitby byly vyslyšeny.” A další demokratická super hesla. 

Sorry všem, které jsem zklamal. Kulku schytal jídelní vozík. Střela vyšla náhodou před odevzdáním 

pistole pilotovi členem ochranky. Toho teď vyšetřují jeho nadřízení, jak to, že mu zůstala kulka v 

komoře. Já řekl, že pro něj nechci žádný postih. Je to velmi seriózní a spolehlivý kolega a musí být v 

hrozném stresu i bez té mediální senzace, která se okamžitě rozjela. Ani ho nechci vyměnit. Lidí, kteří 

pro mě pracují, si vážím. V televizi dokonce udělali počítačovou animaci s panáčkem, jak odkládá 

zásobník a střílí do vozíku, zatímco druhý, nicnetušící panáček, jakože já, sedí za přepážkou. To už je 

fakt moc 😂 

Rychlé zprávy ze světa, co se ke mně dostalo za poštu. Napsal mi oficiálně pan prezident Donald J. 

Trump, že děkuje za unikátní pistoli CZ firearms - Ceska zbrojovka, kterou jsem mu daroval během 

návštěvy v USA. Za sebe a Melanii pozdravuje mě i Moniku a těší se, že Česká republika a Spojené státy 

https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1539417409528231
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1540820462721259
https://www.facebook.com/CZfirearms/?__tn__=K-R&eid=ARATHluVLGtrPEWU9RRpm900Nu1ptU4xlI6OA38ShrAs2EaEOJae8ypc34UjHgXfFpDfM12iEYB_ZG53&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBAf6I03sLXmcIgOyPeX7qi-Ay4AUQoCvqNwEH97XbPPUYv1SaSJDsMhdOgRlVPpmwOImVEmFmqYNGkFDzBlIBKtTlPi2M90Yl5mtSILEkjuJh3l8bCtGculDT4LVX5KS9d2i5Ile2qoPkNpJBuhCtMDD2-7vzRUmjm-292KmqbKhmv0OMw43JXzYH9YZjoUZXDSv2JV4o5Sd_C2r8s_WVNgzcwny10s0IMxb4DFO4ZoNMhqG5iXJMOnkd28ePV0UTtlm-X1GlOOFZJxUKjxFrh3mDNMAqrYa0Kf73uaq-qE8GJcpKQgA_uV7Qa6K289W4J4amaU8gIx6NBuP-PYAFYuQ
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budou posilovat obchodní vztahy a stabilitu v rámci NATO. Dopis mi předal americký velvyslanec 

Stephen King, když jsme se zase po čase viděli. 

Já jsem prezidentu Trumpovi shodou okolností psal, jak se vyvíjí jednání o nákupu helikoptér a jak bude 

naše Česká zbrojovka investovat v USA, kde zaměstná až 520 lidí. A taky, že zveme jeho dceru Ivanku 

na byznys fórum jako hlavního řečníka. Plus 5. června bude v britském Portsmouthu oslava 75 let 

vylodění spojenců do Normandie a snad budu mít možnost s ním prohodit pár slov. 

A další vzkaz. Na oficiální mail Úřadu vlády České republiky napsal pan Radomil z Brna lakonickou 

zprávu: 

“Žádám o bleděmodrý župan. 

R.M. 

Brno” 

No, budu se mu snažit vyhovět. Až teda vyřídím všechny pracovní věci. 

Taky se ke mně dostala ŘETĚZOVKA. Tak se říká dlouhým hromadným mailům. Posílají si je mezi sebou 

hlavně lidi, co nepoužívají Facebook. Prý je to docela fenomén. A vlastně mě překvapilo, jak jsou 

schopní si tím docela slušně nahradit tradiční média. Třeba v tom analytickém mailu, co se ke mně 

dostal teď, jeden pán velmi systematicky vypočítává, kolik stovek miliard se BEZTRESTNĚ rozkradlo za 

panování minulých vlád a jmenuje jednotlivé kauzy. Evidentně nejsem sám, koho štve, že se v médiích 

pořád řeší akorát Babiš. K tomu nejnovějšímu útoku na mě máte moje vyjádření z pátku tady na 

Facebooku. Plus jsem k tomu řekl svoje ve sněmovně. Napálil jsem to tam dost natvrdo. 

No, tak já bych šel na to hlášení, ale jasně, že budete nejdřív chtít vědět, co to zase bylo v médiích s tím 

draftem zprávy k auditu o střetu zájmů. 

Tak nejdřív, je to draft. Co to je draft? Předběžný návrh k připomínkám. To je draft. Koncept. Návrh. A 

tenhle přišel dost nestandardně. Podle informací našeho bruselského zastoupení: 

- přišel bez průvodního dopisu. 

- není podepsaný. 

- není razítko. 

- nejsou tam ani lhůty. 

- byl okamžitě v médiích, kde jsem ho viděl poprvé. 

Ten dokument je důvěrný, protože je to předběžná fáze, která se bude připomínkovat a může se měnit, 

ale u nás v Česku na to samozřejmě kašleme a někdo to médiím cíleně rozdistribuoval během pár 

hodin. Vydala to ve stejnou dobu asi tři nebo čtyři média, všichni se chlubili, že to mají exkluzivně. 

Jasně. Přitom jim to někdo prostě jenom rozeslal. Někdo, kdo chtěl, aby to bylo všude. 

Děkuju médiím za to, že se předháněla v tom, kdo tu důvěrnou zprávu zveřejní dřív a že jsem měl 

možnost se s ní obeznámit. Já ji totiž nečetl, měl jsem info jen od kolegů. 

Ta nejdůležitější věc je tedy hned v úvodu, zvýraznil jsem tam dvě věci: 

“This report sets out the provisional findings, conclusions and recommendations of the Commission 

auditors. These MAY BE MODIFIED in the light of the observations and further information received 

from the national authorities. Accordingly, this report should be treated as CONFIDENTIAL until the 

follow-up procedure has been brought to a final conclusion. If the whole part of the report is 

transmitter to persons concerned by the audit to enable them to provide comments, please ensure 

that the information set out in this paragraph accompanies the transmission.” 
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Česky je to zhruba takto: 

“Tato zpráva uvádí prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů Komise. Ty se MOHOU ZMĚNIT s 

ohledem na připomínky a další informace obdržené od národních orgánů. Tato zpráva by proto měla 

být považována za DŮVĚRNOU, dokud nebude následný postup ukončen finálním závěrem. Pokud je 

celá zpráva nebo její část předána osobám, jichž se audit týká, aby jim umožnily předložit připomínky, 

ujistěte se, že informace uvedené v tomto odstavci budou předány současně.“ 

Teda, to mě fakt baví, jak funguje „důvěrnost“… 

Mezi námi, připomíná mi to 1.12.2018, kdy pustili v pátek večer levicovému promigračnímu Guardianu 

a Le Mondu interní zprávu o střetu zájmů, což určitě nebyla náhoda. Byl to interní dokument, který se 

dostal nejdřív do těchto médií. Teď je to něco podobného. Samozřejmě šlo o důvěrný dokument. 

Fakta? Tady je celý příběh. 

Září 2018. Česká nezisková organizace Transparency International podala na Evropskou komisi stížnost, 

že dochází k porušování unijních předpisů střetu zájmů. V dojemné souhře s Piráty. Celé své tvrzení 

opírají o údaje ve slovenském rejstříku, že jsem „konečným uživatelem výhod“ neboli skutečným 

majitelem podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a že fakticky 

nadále ovládám společnost Agrofert a.s. 

Já to snad zopakuju. 

Jo, podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Celá tato konstrukce je nesmyslná jak fakticky, tak i právně. 

Zákon o legalizaci výnosů a financování terorismu totiž logicky dopadá na úplně jiné situace a tomu 

odpovídá i jeho terminologie, kterou není možné směšovat s běžnými obchodně-právními situacemi. 

Je to nestandardní, nedochází k řádnému zákonnému procesnímu postupu a naopak, jak jsme včera a 

dneska asi všichni viděli, dochází k nerelevantnímu veřejnému odsouzení. 

Samozřejmě zcela nečekaně je tento draft okamžitě v médiích, stejně jako naprosto „nečekaně“ uniklo 

vloni do médií to zmíněné stanovisko Právní služby Evropské komise. Není ničím zájmem něco tajit, to 

vůbec. Jedná se o úplně normální, standardní důvěrný procesní auditní režim, a to z toho důvodu, že 

auditovaný subjekt má možnost se vyjádřit a není vyloučeno, že výsledná podoba auditní zprávy může 

mít jinou podobu, což naprosto není výjimkou. Doposud všechny audity byly důvěrné, jenom tady na 

to z neznámého důvodu Evropská komise zapomněla. 

Na rozdíl od loňského auditu, který mluvil o porušování ve vztahu k bruselskému nařízení, teď ten audit 

mluví o střetu zájmů v rámci českého zákona a vypadá to, že to opisovali od Pirátů a naší legendární 

zkorumpované neziskovky Transparency International. 

Řeknu to naplacato. Vypadá to, že to psali Češi. Češi udali Čechy v Bruselu. 

Budeme se samozřejmě bránit, protože máme argumenty. 

Základní omyl je v tom, že se autoři auditu domnívají, podle skvělého návodu Pirátů a Transparency, 

že takzvaný „beneficient fondu“, tím se myslí já, OVLÁDÁ fond. 

A je s podivem, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči ČR, tak řeší, jestli já jsem v souladu s českým 

zákonem, i když jsem to udělal proto, že byl přijat Lex Babiš. Firmu Agrofert jsem vložil do fondu na 
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základě toho, že mi česká legislativa řekla, že pokud chci být v politice, nesmím tuto firmu ovládat. 

Udělal jsem to přesně podle zákona Lex Babiš, tak jak byl schválen českou Poslaneckou sněmovnou. 

Poté, co slyším od kolegů, co v něm je, tak ten audit považuju za skandální. 

Dalo by se říct, že evropský úředník pohrdá českým zákonodárcem. Poté, co jsem se s ním obeznámil, 

považuji ten audit za skandální. 

A já samozřejmě ze svěřeneckého fondu z aktivit firmy Agrofert nemám žádný příjem. 

Tak a teď zpátky k draftu auditní zprávy. 

Česká republika a její kompetentní orgány budou nyní tento draft analyzovat a následně k němu podle 

standardní procesní procedury zaujmou stanovisko. Analýzu provádí kompetentní akreditovaní 

úředníci, kteří jsou specialisté. Musí se vyčkat podle procesních pravidel na český překlad draftu, který 

přijde zhruba do jednoho měsíce. A potom se všechny řídící orgány a poskytovatelé, tedy jednotlivé 

resorty, připojí do připomínkování a debaty. Finální auditní zpráva by pak měla být hotova do 3-4 

měsíců. Není tedy pravdou, že by se zpětná vazba k tomuto draftu chystala jenom někde v uzavřeném 

okruhu pod ministry za hnutí ANO, jak se snaží navodit opozice a média. Je dán standardní zákonný 

režim a tento proces bude zcela jistě dodržen. 

Všichni se už vyjadřují k obsahu tohoto draftu, a to bez jakékoliv předchozí analýzy. Tedy pokud 

nepočítáme, že to novináři přeložili a interpretují tento odborný právní text po svém ve chvíli, kdy ani 

ještě samotné české kompetentní orgány neměly možnost se k němu vyjádřit. 

Takže jasné slovo. 

Neporušil jsem ani české, ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů. Osobně zásadně 

odmítám závěry a odůvodnění draftu. 

Česká republika nebude vracet dotace. Není k tomu absolutně žádný důvod. Schválně se podívejte na 

video ze Sněmovny, kdy mluvím o případu, který si možná ještě pamatujete. V březnu 2017 taky všichni 

mluvili o tom, že se budou vracet peníze, ale v srpnu 2018 Evropská komise rozhodla, že k tomu není 

žádný důvod. Dávám do komentáře. 

Co je velice důležité, a některá média to zatajila, zpracovatelé auditu upozorňují, že konečné závěry se 

můžou od toho předběžného lišit. 

Tak. 

A teď konečně hlášení, jak jste na něj zvyklí: 

D1! Jasně, pokračujeme v modernizaci. Tenhle týden jsme zahájili úsek mezi Humpolcem a Větrným 

Jeníkovem. Vlastně už podruhé, protože společnost Skanska, kterou si Ředitelství silnic a dálnic vybralo 

ve zkráceném řízení, navazuje na přerušené práce z minulého roku. Za poslední dva týdny opravila díry 

ve staré vozovce a teď přichází na řadu celková modernizace. 

Stejně ale všichni mluvili jen o kalamitě, kterou na D1 způsobila hlavně americká vojenská kolona a 

polský kamion. Dohoda byla jasná, kolona měla projet Českou republikou v noci a dojet na Rozvadov 

ve 20:00. Jenže některá jejich auta měla poruchu a na D1 vyrazila až ráno. V kombinaci se zúžením a 

pár nehodami z toho vznikl kolaps. 

Okamžitě jsme to začali řešit. Osobně jsem obvolal ministra dopravy i obrany a dvakrát náčelníka 

Generálního štábu. Ředitelství silnic a dálnic muselo na dvou místech zastavit práce a otevřít dva jízdní 
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pruhy v každém směru. Nakonec jsme vojáky vyhnali z dálnice a museli si počkat do noci. Myslím, že 

hlavně náčelník generálního štábu i ministr dopravu a jejich podřízení odvedli dobrou práci. 

Mimochodem věděli jste, že existuje Asistenční služba ŘSD, kam si můžete kdykoli zavolat o informace? 

Jen tak pro příště: 800 280 281 

Když už jsme u té dopravy, v pondělí jsme zamítli naprostý nesmysl, s kterým přišla ODS, že by se mohlo 

chlastat za volantem. Přitom riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu, což je hladina, kterou chce 

ODS tolerovat, zhruba dvakrát vyšší než za střízliva. 

Myslím, že mluvím ze srdce všech, a hlavně rodičů, kteří se už tak dost bojí o svoje děti v každodenním 

provozu, že řidiče pod vlivem fakt nepotřebujeme. Stejný názor má náš ministr dopravy. Budeme 

bojovat PROTI prolomení nulové tolerance, o které usilují i někteří senátoři. Snaží se totiž povolit 

cyklistům půl promile alkoholu na vinařských cyklostezkách, ale i silnicích 3. tříd. Naše vláda ale chce 

snižovat počet nehod, hlavně těch smrtelných, ne naopak. 

Svolal jsem mimořádnou tripartitu, abychom projednali zvyšování mezd ve státní správě, kde pracuje 

640 tisíc lidí. Průměrná mzda je tam už 35,5 tisíc měsíčně! To je, mimochodem o 2 tisíce víc než v 

soukromé sféře. A plníme i naše sliby vůči učitelům. Jejich průměrný plat v roce 2021 bude 45 tisíc 

měsíčně! 

Ale jinak už fakt musíme brzdit, ekonomika už nemá tak vysoké tempo růstu, navíc se nám rozevírají 

nůžky vůči firmám, hlavně malým a středním. Ty prostě nemají šanci držet krok se současným růstem 

mezd ve veřejné sféře. 

Každopádně, naše ministryně financí Alena Schillerová přišla i tak s motivačním návrhem. Navrhuje 

přidat učitelům o deset procent a ostatním o dvě procenta. Současně říká, že pokud resorty ušetří 

deset procent počtu státních úředníků, tak polovinu peněz jim nechá, takže by došlo k navýšení o sedm 

procent. To se mi zdá fér. Zaměstnavatelé navrhují míň, jenom navýšit o inflaci. Představy odborářů 

jsou podstatně vyšší. Věřím ale, že se dohodneme. 

Na vládě jsme schválili zvýšení spotřební daně z tvrdého alkoholu, tabákových výrobků a hazardu a 

novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která upravuje definici množírny a zákaz chovu zvířat v 

nevhodných podmínkách. Taky líp ochrání třeba zvířata v cirkusech. 

Vyšší daň na tvrdý alkohol by našemu státu přinesla další 0,9 miliardy příští rok a 1,1, miliardy v roce 

2021. Vyšší zdanění hazardu by do státní kasy přineslo v následujících dvou letech 3,9 a 4,2 miliardy. 

Zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky? Tak to se samozřejmě výrobcům cigaret dost nelíbí. 

Jasně. Jak jinak. Měl jsem k tomu v týdnu schůzku se zástupci British American Tobacco, u které byl i 

ministr Havlíček a ředitel odboru ministerstva financí Stanislav Kouba. Vyšší daň by ale přinesla do 

státní kasy dalších 7,7 miliard korun po zavedení příští rok a v roce 2021 dokonce 9,2 miliard. 

A ještě důležitější je zdraví. Průměrná mzda neustále roste a myslím, že by si lidi mohli pro sebe kupovat 

užitečnější věci než další kartony cigaret. Víte, že se u nás prodá 20 miliard cigaret ročně? To jsem fakt 

nevěděl, a ještě víc mě překvapilo, že skoro třetinu si koupí němečtí zákazníci v pohraničí. 

V průběhu našich vlád jsme snížili DPH na kojeneckou výživu, bezlepkové potraviny, knihy, noviny a 

časopisy, léky. A až se nám podaří protlačit přes obstrukce opozice novelu zákona o EET, snížíme i DPH 

na vodné a stočné. To jsou věci, které lidi skutečně potřebují. 

A teď vám chci napsat něco o pěstounské péči. Spolu s naším poslancem Alešem Juchelkou jsme se 

sešli s Nadací Sirius. Jejich zástupci mají připravené návrhy zlepšení náhradní rodinné péče. Ten 
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nejzákladnější problém je nedostatek pěstounů a taky to, že se doteď málo odlišuje státní podpora 

dlouhodobých pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu a příbuzenskou pěstounskou péči. 

Každý typ péče má svoje zvláštnosti a hlavně potřeby. Třeba, když se dítěte ujmou příbuzní, bývá to 

obvykle nečekaná událost po nějaké krizové situaci v rodině a takoví potřebují od státu jinou pomoc 

než vyškolení pěstouni na přechodnou dobu. Tito pěstouni, u kterých může být dítě maximálně rok, 

mají zase svoje problémy. Potýkají se s vyhořením. Jsou na ně kladeny vysoké nároky a potřebovali by 

například terapeutickou podporu, podobně jako mají sociální pracovníci. 

Další problém je, že jednotlivé kraje nepostupují společně. Chybí třeba jednotná národní evidence 

žadatelů o pěstounství a existuje vysoká míra rozdílnosti v postupech a kvalitě příprav pěstounů mezi 

kraji. Je to hrozně široké téma a vím, že se jím na ministerstvu práce a sociálních věcí intenzivně 

zabývají. Smekám před všemi, kteří tuhle těžkou službu pro děti vykonávají. Spousta dětí prochází krizí 

ve své vlastní rodině, a co teprv, když si nějací rodiče vezmou do pěstounské péče dítě zdravotně 

postižené nebo sourozeneckou skupinu. Opravdu to není práce, ale služba. 

Nachystáme zákony, které pěstounům i dětem život usnadní a zavedeme do pěstounské péče lepší 

systém. 

Brusel. O náhodné střelbě v letadle do jídelního vozíku, jsem vám už psal. Teď ještě, co jsem tam dělal 

pracovně. Letěl jsem do Bruselu na pracovní večeři členů Evropské rady. Bavili jsme se o tom, jak 

dopadly volby a jak budeme postupovat dál. Hlavně, jak by měly být obsazené vrcholné pozice v 

orgánech EU, to znamená v Radě, v Komisi, v Parlamentu a v centrální bance. 

Všichni jsme byli moc rádi, že účast ve volbách do Evropského parlamentu byla nejvyšší za posledních 

25 let. Ještě jednou bych Vám všem chtěl poděkovat za to, že jste přišli a podpořili jste nás. Pozitivní je 

i to, že sice vyhrály proevropské strany, ale dvě nejsilnější frakce lidovci a socialisté už nebudou mít 

převahu, a tudíž se budou muset dohodnout i s ostatními. 

Zatím jsme se na konkrétních jménech nedohodli, to nás čeká v červnu. Uvidíme, jestli na hlavních 

postech nakonec budou spíš politici, kterým se říká „Spitzenkandidáti“ a byli nominovaní před volbami, 

nebo lidi, kteří budou odpovídat geografické, politické a - podle přání některých zemí - genderové 

rovnováze. A taky, kteří budou mít charisma, budou schopní dělat kompromisy a budou měřit všem 

členským státům stejně. 

Já jsem vystoupil proti Spitzenkandidátům, protože si myslím, že je potřeba se dívat hlavně na 

odbornost a taky na rovnováhu zastoupení jednotlivých států. Měl by to být kvalitní kandidát, měl by 

to být odborník a měl by mít samozřejmě zkušenosti. A měl by zásadním způsobem změnit vztah mezi 

Evropskou radou a Evropskou komisí, protože hlavní slovo musí mít Evropská rada. S premiéry V4 jsme 

to řešili samostatně a určitě zkusíme najít a prosadit kandidáta, který by dobře reprezentoval náš 

region podobně jako třeba pan Donald Tusk. 

Na naše setkání V4 tentokrát přišel i francouzský prezident pan Emmanuel Macron. Pili jsme 

francouzské víno ze slovenských sklenic a mluvili jsme o tom, jak to nejlepší z Evropy zkombinovat 

dohromady 😀 Ale vážně, řešili jsme samozřejmě pracovní věci. Předpokládám, že pan Macron bude 

spolupracovat s ALDE, kde jsou i poslanci ANO. A stejně jako já, zástupci Itálie a dalších zemí, taky moc 

nefandí spitzenkandidátům. 

Pobavily mě silné řeči Pirátů, kteří si kladli podmínku a chtěli být v ALDE, pokud tam my nebudeme. 

Akorát zapomněli, že mám veto, takže skončili u zelených 🐸 Schválně si vzpomeňte na naše zelené, co 

vykonali u nás. Kvůli nim nemáme postavený nový blok Temelínu, zablokovali dálnici Praha-Tábor a 
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byli na počátku 1000miliardového tunelu jménem soláry. Piráti patří do stejné frakce. Jsou to levicoví 

zelení anarchisti. 

No, v komentáři ochutnávka české pirátské europoslankyně. Budoucnost Evropy a Česka. Gratulujeme. 

A teď z úplně jiného soudku. Na zahradě Strakovky jsme uspořádali charitativní bazar na podporu 

dvouletého Tadeáška, který se narodil s těžkou mozkovou obrnou. Je to vnuk jednoho našeho 

zaměstnance a moji šéfku úřadu Tünde Bartha napadlo udělat tuhle akci. Tadeáška přišla podpořit 

spousta lidí. Buď přinesli peníze nebo věci na prodej. Dorazili i ministři Karel Havlíček, Alena Schillerová, 

Adam Vojtěch, Vladimír Kremlík, taky vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Pan ministr Miroslav 

Toman se omluvil, ale poslal za sebe náměstka, který je včelař, a tak přinesl několik lahví vlastnoručně 

vyrobeného medu. Hned se prodal. Celkem jsme na Tadeáška vybrali 70 tisíc korun a co se neprodalo 

poputuje do Azylového domu R – Mosty v Mladé Boleslavi. Tam pomáhají hlavně matkám s nezletilými 

dětmi a těhotným ženám, které se ocitli v těžké životní situaci. Děkuju všem, kdo jste přišli, nemám 

šanci vás všechny vyjmenovat. Byla to skvělá akce a taky jste mě trochu dojali. 

S vicepremiérem Karlem Havlíčkem jsme se na schůzi Česko německé obchodní a hospodářské komory 

setkali s několika stovkami hlavně německých firem nebo jejich zastoupení v ČR. Německo je pro nás 

klíčový obchodní partner, směřuje tam třetina našeho exportu, máme u nás víc než 6 tisíc německých 

investorů, jsme propojení v průmyslu. 

Nejvíc je zajímalo profesní vzdělání. A myslím, že jsme jim udělali radost, protože jsme jim představili, 

že po 20 letech planých diskusí a slibů konečně dotáhneme duální vzdělávání i mistrovské zkoušky. 

Obojí pevně uchopil ministr Havlíček, který ve spolupráci s ministrem školství Robertem Plagou 

předloží zákony na vládu ještě v tomto roce! Já jsem ve svém projevu česko-německou spolupráci 

pochválil, musím opravdu ocenit výsledky německých firem u nás i jejich aktivity v oblasti výzkumu a 

vývoje, ale zároveň jsme varoval před zbrklým přesměrováním našeho automobilového průmyslu k e-

mobilitě. 

Ne, že bych nefandil elektrickým autům, ale musíme všechno vidět nejen v kontextu ekologie, ale i 

udržení nezávislosti našich výrobců, řešení baterií a nástupu čínských producentů. Prostě jen nechci, 

abychom dopadli jako v první vlně nadšení pro obnovitelné zdroje energie. Však si to určitě 

pamatujete. Špatný odhad vývoje v odvětví, nástup čínských dodavatelů, pokles cen za solární panely 

a bankrot jejich výrobců v Evropě, zkorumpovaní politici. A výsledek je, že za obnovitelné zdroje my 

všichni platíme ročně 45 miliard korun a jen za soláry 25 miliard! Děkujeme, tradiční demokratické 

strany. Celkem nás to vyjde na 1000 miliard. 

S obavami sledujeme vývoj v oblasti výroby oceli. Pro nás je to tradiční průmyslová oblast, vyrobíme 5 

milionů tun a váže na sebe desítky tisíc pracovních míst. Situace v Evropě není vůbec růžová, rostoucí 

ceny energií, emisních povolenek a dumpingové ceny z Asie sráží místní producenty na kolena. Ministr 

Havlíček teď řeší průšvih v Plzni, kde se po pádu Pilsen Steel ocitlo bez práce 600 lidí a ve stejnou dobu 

intenzivně jednáme s novým vlastníkem ArcelorMittal, klíčové firmy celého moravskoslezského 

regionu. 

Už delší dobu komunikujeme s odbory a vyměňujeme si názory na prodej ArcelorMittal Liberty House. 

Odbory mají strach, že nový vlastník Liberty House není schopný zajistit ani rozvoj, ani stabilitu a že se 

jedná o nastrčenou firmu. Evropská komise nicméně transakci povolila a my nemáme nástroj, jak tomu 

zabránit. Proto jednáme. Ministr Havlíček do hutě zajel a potkal se se zástupci zaměstnanců i vedením 

a tento týden jsme přijali celé vedení Liberty House na Úřadu vlády. Ukázali nám, jak budou transakci 

financovat, jak zajistí energetickou nezávislost a jak se postaví k dalším investicím. Plány mají v zásadě 

dobré, ale já chci přesto vyšší garance, a proto jsme požádali o společné memorandum, kde se zavážou 
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ke konkrétním krokům v rozvoji firmy a dále požadujeme zástupce státu v dozorčí radě. Chci vidět na 

měsíční bázi, jak se naplňují sliby. 

Video z veletrhu obranné techniky IDET 2019 v Brně jste už asi viděli. Prošel jsem si všechny stánky, a 

otestoval zaměřovač od česko-americké Meopty. Měl jsem i projev a znova připomněl, že v roce 1936 

jsme byli největší výrobci zbraní na světě. Letadla, kulomety, transportéry, tanky. To všechno jsme 

uměli a bohužel politici po revoluci tento náš průmysl nechali zdevastovat. 

Ale znova rosteme. Vždyť na IDETu patřila většina stánků českým firmám. Jen mezi lety 2013 až 2017 

vzrostl export našeho vojenského materiálu o neuvěřitelných 250 procent. Naše Česká Zbrojovka 

investuje po světě a staví závody v Maďarsku a Spojených státech. Plus Aero Vodochody se vrací na 

scénu se svým zbrusu novým bitevníkem L-39NG. Budu rád, když si přečtete celý můj projev v 

komentáři. 

Máme skvělé vojáky 🇨🇿 Jejich práci uznávají po celém světě. Je jednou z priorit naší vlády, aby konečně 

dostali vybavení pro 21. století, které jim bude sloužit nejen na zahraničních misích, ale i při pomáhání 

lidem u nás doma. Třeba během živelných katastrof. Nakupujeme nové vrtulníky, budeme mít stejnou 

cenu, jakou dostává americká armáda. Nakupujeme pásové obrněnce za 50 miliard a dbáme na to, aby 

se do projektu zapojili i čeští průmyslníci, minimálně v rozsahu 40 procent. A je toho mnohem víc, 

radary, nákladní auta, letecká technika. Všechno děláme maximálně transparentně tak, aby naši vojáci 

dostali nejvyšší kvalitu, ale daňové poplatníky to nestálo víc, než je nezbytně nutné. Však víme, jakou 

máme zkušenost z minulosti s netransparentními armádními nákupy. 

Ve sněmovně prošel prvním čtením náš zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Mění systém hodnocení tak, aby zohledňoval nejen počet výsledků, které výzkumné organizace přináší, 

ale i jejich kvalitu. Zákon obsahuje i další věci, s kterými vás nechci zatěžovat. Podstatné je, že jsme ho 

široce diskutovali se všemi, kdo k tomu mají co říct. Hlavně ministerstvem školství, s Českou konferencí 

rektorů, s ostatními ministerstvy, s Akademií věd České republiky a resortními výzkumnými 

organizacemi. 

Už několikátý týden vám píšu o novele EET. Tenhle týden bylo už třetí čtení a opět obstruovala opozice. 

Podali přes 700 pozměňovacích návrhů, schválně nesmyslných jen proto, aby natáhla jednání a nestihli 

jsme o tom hlasovat. Že to s těmi pozměňováky nemyslí vůbec vážně, bylo vidět i na tom, že jejich 

vlastní poslanci nepřišli do práce, takže je ani nemohli svými hlasy podpořit. Prostě divadlo za prachy 

všech daňových poplatníků. Každopádně Alena Schillerová řekla: „Budu tam chodit tak dlouho, dokud 

zákon neschválí.“ 

Díky tomu, že jejich poslanci nepřišli do práce, na mě bylo tentokrát jen 11 interpelací a vrchol nastal 

v pátek, kdy už se jel jen čistý antibabiš. Klasika. Ale to jste viděli určitě všude na sítích a v televizi. 

Bylo i mimořádné jednání sněmovny kvůli financování sociálních služeb. Prý na něj chybí dvě miliardy. 

Přitom ale dáváme na sociální služby každý rok víc a víc peněz. Rozpočet na rok 2019 je v tomto ohledu 

naprosto rekordní. Vemte si, že dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007 byly 7,1 miliardy, 

v roce 2013 to bylo dokonce míň! Jen 6,5 miliardy. A kolik naše vláda dává tento rok? 15,7 miliardy, 

dámy a pánové. Navíc díky lepšímu výběru daní rostou příjmy krajů a obcí. Krajům jsme za posledních 

5 let přidali 8,5 miliardy, což je navýšení 104 procent. Nemůžeme přisypávat další miliardy jen tak. Jak 

vtipně řekla Alena Schillerová, ministerstvo financí není bankomat bez PINu. Potřebujeme vědět, kam 

přesně ty peníze šly. Alena Schillerová paní Maláčovou požádala o analýzu. 

Zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace bylo tentokrát za účasti mezinárodních kapacit v 

oblasti vědy, včetně slavné Orny Berry z Izraele. Nechci nás moc chválit, ale přišlo nám uznání od 
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Mezinárodní rady pro výzkum a vývoj a z toho mám prostě radost. Dostali jsme jedničku za nový systém 

hodnocení a financování českého výzkumu, který je založený na kvalitě, a ne jenom na počtu článků. 

A další kompliment přišel od mezinárodní Rady za naší Inovační strategii. Z té se již stal skoro bestseller, 

její anglickou verzi po nás chtějí všichni velvyslanci v ČR, zahraniční státníci a jako příklad pro 

následování ji citují i v Bruselu. Hrozně se chytla i nová značka Czech Republic: The Country For The 

Future, která již přerostla nad rámec inovací a technologií a začíná se využívat napříč odvětvími, úřady 

i organizacemi. 

To byl pro nás impuls vytvořit národní komunikační strategii, sjednotíme loga i prezentaci naší země a 

zastřešíme vše pod značkou Country for the Future. A ještě jedna dobrá zpráva z Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace. Předmět Technika, který v sobě zahrnuje praktické dovednosti a nové technologie 

bude od září zavedený v 53 základních školách a od roku 2022 jde povinně do všech škol. 

Jinak ministr Havlíček jede ve velkém tempu a mimo široké agendy na ministerstvu a spolupráce se 

mnou v hospodářské politice začal konečně řídit naše účasti ve státních podnicích. Tam mimo plnění 

strategických aktivit spojených s chodem státu spravujeme majetky v hodnotě desítek miliard korun. 

Karel Havlíček bere jednu organizaci za druhou, vyhodnocuje jejich výdaje, smlouvy, ceny nákupů a 

veřejné soutěže A jak se dalo čekat, je toho spousta, co se musí napravit. Všechno konzultujeme na 

denní bázi. Určitě jste zaregistrovali, že v tomto týdnu musel odvolat šéfa státního podniku Diamo, což 

je firma, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a uhlí. Důvodem 

byla sporná zakázka za miliardu. A ve stejnou dobu začaly hloubkové kontroly jak v Diamu, tak v další 

státní společnosti SÚRAO. Tak teď už jen čekám, kdy přijde útok na nového ministra, protože je zjevné, 

že začal rušit staré pořádky a zajeté vazby… 

Jedu dál. Zasedala Rada vlády pro lidská práva pod mým vedením jako předsedy a naší nové 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní profesorky Heleny Válkové. Stanovili jsme si naše priority na 

další čtyři roky. Hlavně práva osob ohrožených chudobou v sociálně vyloučených lokalitách, práva dětí 

ohrožených rozpadem rodiny, odstraňování diskriminace seniorů nejen na trhu práce, řešení 

přeplněných věznic a další zásadní témata v oblasti lidských práv. Věřím, že to dokážeme splnit nejen 

na papíře, ale především v realitě. 

Jednala koalice, řešili jsme Národní sportovní agenturu, dofinancování sociálních služeb, nutnost 

novelizace zákona o sociálních službách, Českou poštu, platy ve státní sféře, snižování počtu uředníků 

a spoustu dalších témat. 

Jednal jsem s německým spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Mluvili jsme o výsledcích 

evropských voleb, dalším vývoji unie a o migraci. Znovu jsem zdůraznil, že je potřeba mít konkrétní 

plán a řešit příčiny v zemích, odkud lidi utíkají, hlavně v Sýrii a Africe. Ministr Seehofer taky ocenil, jak 

se naší zemi ekonomicky daří. 

Rozloučit se přišla končící velvyslankyně Kanady paní Barbara Richardson. Poděkovali jsem jí za její 

aktivní působení u nás. S Kanadou máme hodně blízké názory na vývoj ve světě, hlavně na prospěšnost 

volného obchodu. Potkáváme se jako spojenci v rámci NATO. Paní velvyslankyně navštívila naše vojáky 

v Lotyšsku, kde působí pod kanadským velením, a byla z našich profesionálů nadšená. Mimochodem v 

Kanadě žije 100 tisíc Čechů, je to naše druhá největší krajanská komunita na světě, hned po USA. Máme 

s Kanadou skvělé vztahy, i když nám to nandali v hokeji. 

Věnoval jsem se tenhle týden i našim italským přátelům. V pátek totiž na jejich velvyslanectví slavili 

Den republiky. Měl jsem krátký projev a mimo jiné v něm ocenil, že země V4 a Itálie mají v rámci EU 

podobné názory. 
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Potkal jsem se taky s bývalým ministerským předsedou Izraele Ehudem Barakem a řešili jsme 

konferenci o konopí, kterou budeme společně organizovat. A další naše plány s Izraelem v kybernetické 

bezpečnosti, nakládání s vodou, start-upy a další. 

Uf tak jsem vám toho zase pořádně naložil. Končím. Mějte se krásně. A čau. 

 

AB(8/6/2019) - https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1546083812194924 

Včera jsem dal rozhovor jednomu deníku a redaktor mi ukazoval spoustu vtipů, jak se moji “fanoušci” 

dobře baví, když mluvím o motýlech. A já se teda bavil taky 😂 Jako kluk jsem miloval babočku 

modrookou. Tak tady máte “motýle” a příště půjdu s Richardem Brabcem a budu mu pomáhat 😜 

 

AB(16/6/2019) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1553888991414406 

Čau lidi, teď hodně lidí naštvu. Chystá se největší demonstrace od listopadu, no a najednou přichází 

zpráva Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Která říká… no, 

já se skoro stydím to říct 😊 Říká, že je líp. Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak 

už JE LÍP. Máme to na papíře. 

Fakt. Víc, než polovina Čechů považuje životní úroveň svojí domácnosti za dobrou. A téměř polovina 

lidí hodnotí kladně i ekonomickou situaci v Česku. Přesněji, víc než 45 % lidí hodnotí současnou 

ekonomickou situaci v zemi pozitivně, z toho 41 % ji označuje za dobrou a 4 % dokonce za velmi dobrou! 

Fajn 👍 Dobrá je za tři, tak bychom mohli ještě trochu zamakat, co říkáte? Musíme, chci lepší čísla. Jako 

vždycky 🥳 

Tak ještě jednou: Ano, už je líp. V komentáři je důkaz. 

A jedem. 

“Jsme hrdinové,” prohlásil jeden mladý filmař… na demonstraci proti Babišovi. Jasně. Kde jinde. 

Přemýšlím, kdo jsou hrdinové pro mě. Skuteční hrdinové. Řeknu vám to, a rád. Moc rád. A taky, co pro 

ně děláme, já a mí kolegové ve vládě. Protože jenom mít rád nestačí. Jen mluvit nestačí. Protestovat 

nestačí. Je potřeba něco UDĚLAT, a to je vždycky tím těžší, čím jste výš. To mi snad budete věřit. 

Moji hrdinové? 

Jasně. Učitelé. Skvělí kantoři, kteří se snaží naše děti něco naučit, i když za to nemají bůhvíjaké peníze. 

Spousta z nich do toho dává celé svoje srdce. 

Naše vláda přidala letos 15,9 % učitelům, tak jak jsme to slíbili. A příští rok jim přidá na výplatách 10 

procent a rok nato dalších 9 procent. Než skončí tohle volební období, budou mít v průměru přes 45 

tisíc korun měsíčně. Tak, jak jsme slíbili. 

Hrdinové jsou pro mě i všichni rodiče, kteří se o svoje děti pečlivě starají a přivedli je na svět, i když 

věděli, že je to zatraceně těžká práce a na každou chvilku radosti připadá deset chvilek starosti. Chci, 

aby lidi měli co nejvíc dětí, abychom jako národ nevymírali a nestárli. Chtěl bych v každé rodině aspoň 

dvě děti, nejlíp tři. Ale to nám asi ještě chvíli potrvá, než se to povede. Co můžeme udělat teď, to jsme 

už udělali. 

https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1546083812194924
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1553888991414406
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Za minulé koaliční vlády, kdy jsem byl ministr financí, jsme několikrát snižovali daně pracujícím rodičům 

na první, druhé i třetí dítě. A v tomhle směru jsme nejlepší v Evropě. Dál pokračujeme v investicích do 

mateřských školek, u kterých jsme sesbírali požadavky za 8,5 miliardy. Žádosti za 4,6 miliardy už jsme 

uspokojili a našli dalších 2,5 miliardy a zbytek intenzivně hledáme. U základních škol máme požadavky 

za 10 miliard, podpořili jsme za 7,5 miliardy a další 2,5 miliardy našli ze zdrojů Evropské unie. 

Začali jsme s programem Výstavba bytů, půjčujeme mladým rodinám na pořízení bytů a domů. Státní  

fond rozvoje bydlení spustil v srpnu 2018 program pro mladé a z něj jsme doteď podpořili 845 projektů 

za 850 milionů korun. Tento rok máme připravenou miliardu. Můžete se hlásit přímo na webu. Dávám 

do komentářů. 

Naše vláda zvedá rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun, takže pokud ho rodiče budou pobírat ještě k 1. 

lednu 2020, dostanou se na krásných 300 tisíc korun, což jsme taky slíbili v našem programovém 

prohlášení. 

A důchodci. Ti jsou hrdinové už jen tím, že mají za sebou desítky let práce a starostí o budoucí generace. 

Važme si jich. Oni vybudovali naši zemi, starali se o nás, starají se o naše děti, svoje vnoučata. Hrají 

významnou roli v rodinách, spojují je. Díky nim žijeme v bezpečné a taky úspěšné zemi. Důchodcům 

letos naše vláda rekordně přidala na důchodech a příští rok jim je zvedneme znovu. Zase o 900 korun. 

Hrdinové jsou pro mě vědci, kteří rozšiřují naše obzory a pomáhají svými objevy lidem. To fakt nemusím 

nějak okecávat. S vědci se potkávám často a učím se od nich, jak funguje výzkum a co pro něj potřebují. 

Příští rok naše vláda navyšuje podporu vědy a výzkumu na 48 miliard korun. 

K tomu zvedáme výdaje na investice z národních zdrojů na 85 miliard a celkově to bude dělat 135 

miliard! 

Samozřejmě, hrdinové jsou naši vojáci, Armáda České republiky v čele s náčelníkem Generálního štábu 

Alešem Opatou. Určitě jste viděli jeho video, které jsem sdílel tenhle týden. Máme skvělé vojáky. Brání 

naši svobodu. Budeme jim kupovat zbrusu nová obrněná vozidla za 50 miliard, vrtulníky a další 

techniku, po které už spoustu let volají. A příští rok dostane Ministerstvo obrany od vlády o skoro 8 

miliard víc. 

A co lékaři a sestřičky? To nejsou hrdinové? Jasně, že jo. A někdy ti největší. Víme to všichni, co jim 

svěřujeme do rukou, třeba své blízké. Jak moc na ně spoléháme a jak tvrdou práci leckdy odvádějí. 

Povedlo se nám konečně dorovnat ten hrozný dluh, který k nim měly vlády v minulosti. Jejich platy se 

díky nám už vyrovnaly průměru Evropské unie. A přestávají nám odcházet, hlavně sestry, což byl v 

minulosti hrozný problém. Vláda přidala lékařským školám 7 miliard na následujících 11 let, aby mohly 

přijmout o 15 procent víc studentů. Budeme investovat do modernizace nemocnic. 

Jo a mimochodem, Adam Vojtěch vyhlásil skvělou kampaň „Studuj zdrávku“, která chce přilákat víc 

mladých ke studiu zdravotnických škol a k práci ve zdravotnictví. Točí videa, vyhlásili soutěž, budou mít 

i reklamní spoty v kinech a chtějí s kampaní objet republiku. Mají k tomu i web, dávám do komentářů 

plus prezentaci od Adama Vojtěcha. 

Hrdinka je pro mě i Alena Schillerová, která na všechno tohle, co jsem vám právě napsal, dokázala 

sehnat peníze. Aniž by přitom zvyšovala státní dluh. Ten mimochodem klesá. Ze 41,1 procenta v roce 

2013 na 30,6 loni a v jeho snižování pokračujeme. Každý se na to může podívat v komentáři. 

Alena pokračuje v tom, co jsem jako ministr financí začal. Příští rok vybere jenom na daních o skoro 44 

miliard víc. I díky dokončení EET, zavedení digitální daně, zdanění hazardu a dalším opatřením, na 

kterých s kolegy maká jako šroub. Stoupnou i příjmy z odvodů, protože dál porostou platy. 

https://www.facebook.com/adamvojtech2017/?__tn__=K-R&eid=ARDUXbXAuVghvuYExIeiDZFrfvdWbnYJbZL2S6GZq84aPkaNxW8sbLrRxzUtb2rFs9hARt3DUr8LxIXH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/?__tn__=K-R&eid=ARBL2kAZaz4ahtPyhkQUlBJUh5jwVTRC8-G2LzRRGyqtMxTsZo-whduLFW4EZM31I3d-rIiVKTvn1cRQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
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A všem ministerstvům Alena Schillerová nařídila úspory na provoz 10 procent. Musí přestat plýtvat 

materiálem, vodou, energiemi a službami. Tím ušetří přes 3 miliardy ročně. Ušetříme i na mrtvých 

duších, ale o tom jsem vám už nedávno psal. 

Tyhle čísla, co vám tady píšu, jsou z rozpočtu na rok 2020. Alena Schillerová ho přinesla představit na 

tripartitu neboli schůzku vlády, podnikatelů a odborů. Je to dobrý a vyvážený návrh. Plníme v něm sliby, 

které jsme dali občanům, přitom ale držíme na uzdě rozpočtový schodek a zase o něco snížíme podíl 

státního dluhu na HDP. Patříme mezi absolutní evropskou špičku. A díky našemu návrhu rozpočtu tam 

budeme patřit i dál. 

Na tripartitě jsme jednali i o dopravních stavbách. Vladimír Kremlík přišel ukázat devět projektů nad 

300 milionů korun, které zahájí v následujících 3 letech. Všechny už dostaly zelenou od Ministerstva 

životního prostředí. Obrovský kus práce na těchto projektech odvedl i bývalý ministr dopravy, který o 

nich jednal s Evropskou komisí a napravil nečinnost předchozích vlád. 

Můžeme tak konečně rozjet třeba dálniční obchvat Českých Budějovic, Lubence a Řevničova, dálniční 

úseky Opatovice – Časy nebo Hradec Králové – Smiřice. Budujeme, i když to častokrát brutálně 

komplikují Děti země, které blokují výstavbu i tam, kde to nedává žádný ekologický smysl. Kvalitní 

dálnice a silnice jsou ale priorita naší vlády a budeme do nich investovat, i v případě, že se zpomalí 

ekonomika. 

Další priorita je, jak všichni víte, digitalizace. O ní na tripartitě mluvil náš vládní zmocněnec Vladimír 

Dzurilla. Všechna ministerstva dneska už pracují na portálech, které umožní přístup ke službám pro 

občany a firmy online. Už jsem vám psal, že jsme na vládě odsouhlasili Zákon o právu na digitální službu. 

Do 5 let od jeho přijetí chceme všechny povinnosti vůči státu moct vyřídit po internetu. 

Je to strašně moc práce, protože na tenhle hlavní zákon jich navazuje ještě 150 dalších. Vladimír Dzurilla 

to koordinuje napříč všemi ministerstvy a úřady. Ale nebojíme se toho. 

Největší radost mám z elegantního řešení, jak se státem komunikovat. Nebudete muset mít žádnou 

očipovanou občanku ani datovou schránku, ale bude vám prostě stačit vaše elektronické bankovnictví. 

Banky mají bezpečnost špičkově vyřešenou, tak proč to nevyužít. Tenhle náš projekt pod názvem 

BankID už je technicky vymyšlený a v nejbližších dnech jdeme do schvalování legislativy a pak už se 

vrháme na realizaci. 

Na podzim máme naplánovanou kampaň, ve které budeme lidem představovat, co všechno jde dělat 

online. 

Vladimír Dzurilla představil i digitalizaci zdravotnictví, stavebního řízení, a taky, co všechno děláme k 

získání Centra umělé inteligence v České republice. Bylo vidět, že zaměstnavatelé i odboráři oceňují, 

kolik práce jsme na sebe naložili a jak makáme, abychom to všechno úspěšně odbavili. 

Vznikají nám pod rukama hodnoty, na které žádná předchozí vláda neměla kuráž ani schopnosti. Na 

řvaní na náměstích nechci už reagovat. Tu úplně nejsilnější reakci jsem už na Facebook stejně dával a 

ani nebyla ode mě. Kdo jste neviděli Fakta a mýty o auditorské zprávě od pana Jiřího Chýly, tak si to 

určitě dejte. Jako jeden z mála ten text skutečně četl a dokáže interpretovat. A vyvrací ve svém článku 

lži, které se o mě a o auditu šíří. Je v komentáři. 

Viděli jste fotky z Jihomoravského a Zlínského kraje? Řešil jsem tam s kolegy dvě věci, které místní trápí 

asi ze všeho nejvíc. Dopravu a sucho. Takže se mnou jel i ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr 

životního prostředí Richard Brabec. 

https://www.facebook.com/VKremlik/?__tn__=K-R&eid=ARDKaSoP4c3w9VeJNYbBFpa99ats4Yles_EFNUi_4zWzY-gwUr_ijdWMzsrt0xpjTtgpRdpIRj2jtOtN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
https://www.facebook.com/richard.brabec.9?__tn__=K-R&eid=ARCDE2ENAK48zc701Rns8oZ5JWyz1x8adwdIOKJRJDQw1zHdiVNmIbTcPR_jyGIrM1p3O-0GfSOOvvjH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
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Projeli jsme nejdřív na lodi Baťův kanál. Sem na Facebook i na Twitter jsem dával fotky a informace, 

tak koukněte. Baťa byl neuvěřitelný vizionář a jeho kanál byl úplně první PPP projekt v oblasti vodních 

cest v Česku. Postavil ho za čtyři roky a dokončil v roce 1938. Měří 53 kilometrů a má 14 plavebních 

komor. Postupně se z něj stal turistický fenomén Zlínského a Jihomoravského kraje, který přináší peníze 

celému regionu. V roce 2018 navštívilo kanál 90.000 turistů a díky němu se taky doba jejich pobytu 

prodloužila o několik dní. Takže další peníze pro místní hoteliéry, majitele restaurací, cukráře 👍 

Teď chceme kanál prodloužit do Hodonína a Kroměříže. Podívali jsme se do přístavu Skalica a na 

stavidlo Rohatec, kde se příští rok začne stavět plavební komora za 234 milionů. Měla by být hotová v 

roce 2023. Po dokončení a úpravě koryta Radějovky se bude dát po Baťově kanálu doplout až do 

Hodonína, kde se chystá stavba dalšího přístavu za 266 milionů s plánovaným dokončením 2025. 

Turisti se dostanou i do Kroměříže, až se v roce 2025 dostaví plavební komora Bělov za 293 milionů. V 

tom budeme spolupracovat i s Richardem Brabcem, protože je potřeba vyřešit otázky životního 

prostředí. Plus budeme stavět v Kroměříži přístav za 230 milionů. 

Až bude všechno tohle hotové, prodlouží se Baťův kanál o 18,8 kilometrů a bude na něm moct kotvit o 

200 lodí víc než doteď. 

V Otrokovicích jsem prozkoumal, jak pokračuje stavba obchvatu města. Na silničáře jsem teda nebyl 

asi úplně milej, protože jsem jim hned na úvod řekl, že staví tempem kilometr ročně. No a za ty 3 roky, 

co postavili 3 kilometry, zvládla stejná firma na Slovensku postavit 52 kilometrů. Aspoň, že už bude v 

roce 2021 hotovo a Otrokovicím se konečně uleví. Ekologickým maniakům, kteří se snaží stavbu 

neustále blokovat, navzdory. 

S Richardem Brabcem jsme se zašli podívat na projekty, které financujeme a které lidem pomáhají v 

boji proti suchu. Dával jsem fotky z Pastviska, kde vodní kanály a mokřad fungují jako taková 

klimatizace pro široké okolí. Díky projektu Ministerstva životního prostředí je tam o 8 tisíc kubíků vody 

víc než předtím a ta zásobuje i podzemí v okolí. Stálo to 10 milionů. 

Pak jsme se šli podívat do Přísnotic. Mají skvělého a energického starostu, ukázal nám, jak dokončují 

projekt za 6 milionů, který si postavili za peníze z programu Velká Dešťovka. Je to skvělý systém, vodu 

ze střech i chodníků budou svádět do podzemní nádrže a z ní zavlažovat park a zeleň. Přebytečná voda 

půjde do rybníka. Podobných projektů chystáme stovky po celé republice! 

A zásadní událost týdne. Svolal jsem po smskách neformální jednání premiérů V4. Původně jsem se 

měl setkat jenom s maďarským premiérem. Trvalo to tři hodiny na osm očí včetně oběda. 

Teď je totiž nejdůležitější období před Evropskou radou, rozhoduje se, kdo bude šéf Evropské komise, 

Evropské rady i Evropského parlamentu. Naše jednání hostil Orbán Viktor, takže jsem sedl hned po 

skončení výjezdu na Moravě do auta a odjel do Budapešti. 

Jednali jsme v novém sídle maďarské vlády s impozantním výhledem na Budapešť, v bývalém klášteře 

Karmelite. Viktor Orbán nám ukázal jednací sál vlády i svou kancelář. Líbilo se mi, že zařízení celé 

budovy je až puritánské s důrazem na zachování genius loci. 

Trvalo to tři hodiny, a i když každý z nás čtyř je z jiného politického uskupení, máme stejné názory na 

budoucnost Evropy a hlavně na bezpečnost, migraci, nejdůležitější položky příštího evropského 

rozpočtu, koheze – to znamená investice – a taky klimatické cíle nebo vnitřní trh. 

V4 má se svými 65 miliony obyvatel a 4 premiéry v Evropské radě váhu. Každý z nás teď často 

komunikuje po telefonu s ostatními premiéry. Nechceme spitzenkandidáty. Šéf komise má měřit všem 

stejně a nebýt zaměřený proti V4. 

https://www.facebook.com/orbanviktor/?__tn__=K-R&eid=ARB7Ft1Mo-r0hnoxLmIiegGd08i8jupZ5U9VHJ5SA0MxBSex-dZFVBFBperSkpC5JftncS88vOOswEPe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
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Během našeho jednání padlo několik jmen. Máme jasno, koho podpoříme. Narozdíl od novinářů, kteří 

u toho vůbec nebyli, zato se snažili vymýšlet poutavé titulky. 

Nechceme, aby o České republice rozhodovaly jiné státy. Jsem premiérem všech českých občanů a 

bojuju za všechny české občany bez ohledu na to, zdali mě mají nebo nemají rádi. 

No a tenhle čtvrtek a pátek se potkám se všemi premiéry na Evropské radě. Kromě jmen na 

nejdůležitější funkce EU budeme řešit také plán EU na příštích pět let, téma klimatu, u kterého 

nepodpořím žádné nerealistické cíle, externí vztahy se státy mimo EU. V pátek na Eurosummitu 

budeme taky řešit budoucnost eurozóny. Euro nechceme, ale budeme se vyjadřovat k tomu, jak by se 

eurozóna měla reformovat, protože jejíprosperita má na nás velký vliv – při našich 85 % exportu do EU. 

A teď rychlovka. 

V minulosti jsme si došlápli na hazard, vyčistili od něj města a pořádně ho zdanili. Teď přišli na řadu 

nepoctiví směnárníci. V dubnu vstoupila v platnost naše novela směnárenského zákona a díky němu už 

Centrální banka rozdala pokuty za 2,7 milionu korun. Hlavně velkým směnárnám v centru Prahy, které 

šidily lidi. 

Vladimír Kremlík odvolal ředitele Českých drah. Já jsem už minulý týden během interpelací jasně řekl, 

že vypíšeme otevřené výběrové řízení a ministr dopravy samozřejmě najde nejlepšího nástupce. 

Jednala vláda. Projednávali jsme limity na hypotéky a mysleli jsme i na to, aby na ně mohli dosáhnout 

i mladší lidé a rodiny. Schválili jsme dotaci 55 milionů na Moto GP v Brně. Je to obrovská a důležitá 

akce pro všechny, kdo tam žijí. Bojovalo za to celé nové vedení města, kde jsme v opozici, i 

Jihomoravského kraje. 

Byl jsem na návštěvě Severní Makedonie. Pan premiér Zoran Zaev je velmi přátelský a nabitý energií. 

Ujistil jsem ho, že podporujeme jejich vstup do EU a NATO. Chci o tom mluvit i na Evropské radě. 

Makedonie splnila všechno, co si Evropská unie přála, měli bychom teď splnit slib. A začít rozhovory. 

Zajel jsem se podívat na naše policisty, kteří pomáhají chránit makedonsko-řeckou hranici před 

nelegálními migranty. Mají nejlepší výsledky ze všech deseti států, které tam jsou zastoupené. Je to 

skvělá parta, měl jsem z nich výborný pocit. A byly tam i dvě policistky 👍 Dělají vynikající práci a už se 

jich vystřídalo ve 26 kontingentech 1014. Během té doby zadrželi skoro 15 tisíc ilegálů. Dělají 

profesionální práci a všichni si je pochvalují. Pan premiér Zaev s našimi policisty dokonce prý občas 

chodí na pivo! 

Tak a já tady s dovolením skončím. Je přece jenom neděle a moje paní dnes slaví a rodina s přáteli taky. 

Stejný den narození jako Donald J. Trump. A mějte se krásně. 

 

AB(17/6/2019) – https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/458182628328694/ 

Byl jsem se podívat v Severní Makedonii. Mimo jiné i za našimi českými policisty, kteří tam hlídají 

hranice, aby tudy nepřicházeli do Evropy migranti. Je to vážně těžká práce. Klobouk dolu před nimi. 

Mrkněte na video. Je sice z minulého týdne, ale podle mě neuvěřitelně zajímavé 😎  

https://www.facebook.com/zaevzoran/?__tn__=K-R&eid=ARCAZQrRsGI4XLiSEyd1e_iVxeDd32LBXQD-aei6Nn_c3bsfn5K0gSlO-265CdqjgxWYI0Vv-iMEqv3v&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
https://www.facebook.com/DonaldTrump/?__tn__=K-R&eid=ARAxWc8XomOe0iVhimhk40sXxOhSop63ywliCPhiOdFXIS0ZnmpDN1F38Myh2QPBNKTtbQEmIYBLwF70&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYhnbytMkzAJxolbcsDetfcomzFgzZGNeTj90OmZVKa2EK3C5wrEcDESysDKTlsQulol9bO6PYjTze2ZW3Vm9xHClGWmwk8F8SHbow0hF8jQnE-Nz406IEkFvSjOAitrQYLeP_xo67zj0xKDK_jvBdO-CQSys-9BRW6xt2QXYlET3ENfgmLEI2ZxTPDeBrlz6XcVXUoSPQlnl8MkXKA_Le2BcDfnptBiW_eqpMYsjGbRCmSxKMcP2eQUfTQG-yR45XIKzqsiw4GCeTxuu6a-w4RS9uHwLetd7eZdkn4a6eWc9CIJNVAWHMcjTQI3lXtXH7yZ8oouBuzaBDsXUELB6MENwuhvBd9G94I7FsclaCrroRX_5hybDlzUM9FGrCto_J6MnnHrUEW6lC6L3I7XwQuSAG9rWtuenCFl99gNauie0
https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/458182628328694/

