
 

14. října 2019 

Vážený pane Šuchmo, 

reaguji tímto na váš dopis, ve kterém mi tlumočíte rezoluci z 67. Kongresu Českého a Slovenského 

sdružení v Kanadě. 

Na vaše slova, že demokracie je v České republice soustavně porušována a ohrožována, přičemž jako 

důkaz uvádíte porušování mandátu a neetické chování představitelů vlády, žel nelze reagovat jinak, že si 

nejsem takového chování členů své vlády vědom. Na rozdíl od mnoha předchozích vlád, nemají členové 

té současné vlády žádné korupční skandály, nekradou a snažím se je vést k práci pro obyvatele České 

republiky. 

Souhlasím s vámi, že vyřizování soudních sporů je dlouhé,. Že tomu tak je však neznamená soustavné 

porušování demokracie jak uvádíte. Je potřeba vnímat, že ne vše lze změnit naráz. Fakta hovoří jasně, 

české soudy mají v současnosti nejméně nevyřízených případů od roku 2008, kdy se začaly vést 

podrobné statistiky, takže situace se výrazně zlepšuje. Sporů ubývá a na jejich vyřizování pracuje víc lidí. 

Situace v justici se zlepšila mimo jiné i desetiprocentním navýšením platů, které má vláda realizovala. 

Dále se zmiňujete o úplatnosti policistů, soudců a veřejných činitelů, tedy o korupci. Ano, souhlasím. 

Korupce v nejvyšších patrech politiky byla to hlavní, proč jsem se svým Hnutím vstoupil do politiky. 

Zatímco však téma korupce nebylo předchozími vládami prakticky nijak konkrétně řešeno, v posledních 

letech se situace radikálně změnila. Přijali jsme celou řadu zásadních zákonů a opatření, jejichž soupis by 

překročil mnou zamýšlený rozsah odpovědi na váš dopis. Zmíním jen několik zásadních:  Průhledné 

financování politických stran a volebních kampaní, elektronická majetková přiznání politiků, zveřejňování 

všech smluv státu na internetu, zrušení anonymních akcií či schálení služebního zákona, zajišťujícího 

nezávislost úředníků na politické zvůli.  Není to zdaleka vše a další opatření budou následovat. Z těch 

zásadních např. novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která rozšíří jeho pravomoci, novela 

zákona o státním zastupitelství, zákon o lobbingu, či mnou dlouhodobě prosazovaný zákon o ochraně 

whistleblowerů a v neposlední řadě novela zákona o soudech a soudcích. 



V rezoluci dále uvádíte, že považujete za hanebné, že jsem přijal nevládní podporu KSČM.  Respektujete 

li výsledky demokratických voleb, což v úvodu dopisu proklamujete, tak logicky respektujete, že KSČM je 

občany, jejichž vůli nelze přehlížet, demokraticky zvolenou parlamentní stranou. KSČM není součástí 

vládní koalice, a její rozhodnutí podporovat vládu je rozhodnutím této strany, nikoliv mým. Připomenu, 

že jsem se snažil primárně o koaliční vládu s ODS, opřenou o pohodlnou většinu sněmovny. ODS však 

mou nabídku odmítla. 

 

Zcela zásadně se ohrazuji proti lživým tvrzením, uvedeným ve vaší rezoluci, že jsem přijal post ve vládě 

proto abych získal dotační podporu z Evropské unie a státního rozpočtu pro své firmy se zájmem 

odkoupit největší české deníky. 

 

Předně, vstupem do vlády jsem já ani mé bývalé firmy žádnou podporu z Evropské unie nezískaly, nevím, 

z jakých informací toto vaše nepravdivé tvrzení vychází.  Jako premiér nemám ex lege ani fakticky na 

rozdělování dotací absolutně žádný vliv a neměl jsem jej ani jako ministr financí. To je stále se opakující 

lež, která se, zcela nepodložena fakty, šíří částí mediálního prostoru. 

 

Patrně členové Českého a Slovenského sdružení v Kanadě nezaregistrovali, že v České republice byl 

schválen speciální zákon proti mé osobě, tzv. lex Babiš, který takovému jednání ex ante zabraňuje, 

přestože jeho jediným cílem bylo poškodit můj obraz před veřejností a odstranit mne z české politické 

scény. 

 

Zcela irelevantní je pak uvádět mé angažmá ve vládě do souvislosti s akvizicí mediálního domu MAFRA, 

kterou má bývalá firma realizovala dávno předtím, než jsem z vůle občanů usedl v Poslanecké sněmovně 

a stal se posléze členem koaliční vlády. 

Ocenil bych, pokud by tyto mé konkrétní argumenty na stále se opakující lži o mé osobě, nezakládající se 

na jediném pravdivém výroku či informaci v Českém a Slovenském sdružení v Kanadě zazněly. 

 

Na závěr bych rád s nejvyšší vážností vyjádřil své přesvědčení, že pro splnění Vámi zmíněné povinnosti 

vést zemi k prosperitě a její občany k blahobytu, dělám maximum. 

 

Dnes je Česká republika  sedmou nejbezpečnější zemí na světě, rosteme, bohatneme. Máme nejnižší 

nezaměstnanost v EU, ekonomický růst nad průměrem EU, čtvrtý nejmenší dluh vůči HDP, stabilní 

ekonomické prostředí, naše veřejné finance jsou ve špičkové kondici a mohou sloužit jako příklad dalším 



evropským zemím.  Máme jasnou strategii do roku 2030 – národohospodářský a investiční plán, a 

budeme i nadále bojovat proti korupci ze všech sil. 

  

S pozdravem 
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