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P
okud se potvrdí vše, co popisuje auditní
zpráva Evropské komise o propojení pre-
miéra Andreje Babiše s holdingem Agro-
fert, se kterým by po převodu do svěřen-
ského fondu neměl mít nic společného,
mělabyČeská republikavrátitdounijního
rozpočtu zhruba450milionůkorun, které

firma dostala na dotacích. Premiér tvrdí, že to je ne-
smysl, že jde jen o předběžnou zprávu a že nikdo nic
vracet nebude. Opozice zas, že jde o další důvod, proč
by neměl být v politice, v níž je mimochodem Babiš
miliardář úspěšnější než standardní politici.
Na to, jak celákauzadopadne, si budememusetpo-

čkatněkolikměsíců, až se zprávapřeloží, ažknínapí-
ší české úřady připomínky a až je vyhodnotí komise.
Už teď se ale dají říci dvě věci. Zaprvé audit neříkánic
nového. Zadruhé, bez ohledu na to, jestli bude Česko
něco vracet, nebo ne, nebude to to nejdražší, za co
Česko Babišovi zaplatí.
Andrej Babiš střet zájmů ani svoje často měnící se

názory nikdy neskrýval. V roce 2010, kdy ještě v roz-
hovorech tvrdil, že se „do politiky zcela jistě nechce
montovat“, tovysvětloval tím, ženevlastní žádnýsdě-
lovací prostředek, takže mu chybí i potenciální vliv.
Tehdy také řekl, že tisk byl z „valné části účelově zpri-
vatizovanýanenímožnédostatdoněj to, cobyčlověk
chtěl“.OrokpozdějiBabišdopolitikyvstoupil, zadalší
dva mu ÚOHS posvětil nákup mediální skupinyMa-
fra. Babišův vliv na tisk je jeho obsahem potvrzován
dnes a denně.
Stejně tak premiér nikdyneskrýval Agrofert, či do-

konceČapíhnízdo, jehožfotkycoby„chalupy“simohli
čtenářikdysiprohlédnoutvbulváru.Babišodzačátku
věděl, že sehonijaknedotkne,kdyžzveřejní svůj střet
zájmů. A také nedotklo, protože jeho voliči to o něm
věděli a namíře jeho obliby to nezměnilo nic.
Stejně jako lex Babiš, zákon o střetu zájmů, které-

muvyhověl tak, že přesunulmajetek do svěřenského
fondu. Kdyby se na ulici dělala anketa, komu patří
Agrofert, deset z deseti dotázaných by jednoznač-
ně odpovědělo, že Babišovi. I když to už dlouho ales-

poň z právního hlediska není pravda. K samotnému
schvalování zákona došlo fakticky pod tlakemunie –
mimo jiné předsedkyně výboru europarlamentu pro
rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässlová Babišův
střet zájmů coby příjemce dotací a tehdy ještěminis-
tra financí permanentně kritizovala. Vše pak doplnil
dlouhýprojevAndrejeBabišenatéma, jak jsouvšichni
proti němu. To samé si zopakovalminulý pátek kvůli
auditu EK nebo při projednávání kauzy Čapí hnízdo.
Každopádněplatí, žefirmy,kteréAndrejBabiškdysi

vlastnil (a teď je ovládá neviditelně, ale úplně stejně),
dlouhodoběpobírajídotace.Anejdeožádnétajemství.
Necelápůlmiliarda, okterénynípíše zprávaEvrop-

ské komise, je z hlediska čistého příjmu firem, které
už oficiálně premiérovi nepatří, jen kapkou. A na cel-
kových výdajích za Andreje Babiše ve skutečnosti
nepodstatnou.
Stejně jakokdysimediálnímagnátSilvioBerlusconi

v Itálii lehce upravil zákony ve svůj prospěch, i v Čes-
ku Andrej Babiš vychází vstříc poptávce voličů, aniž
by jeho obchodní zájmy utrpěly jakoukoliv škodu.
Nutno dodat, že mu k této politice jeho předchůdci
připravili až neuvěřitelně příznivé podmínky.Na jed-
nu stranu si tak získává oblibu tím, že přidává všem.
Amůže (opravdumůže) říkat, že seČeši nikdyneměli
takdobře.Na rozdíl od snižovánídaní, cožbylohitem
pravicovýchpředchůdců,nakterémviditelněvydělali
jen ti bohatší, Babiš dává všem rovně. Slevu na do-
pravu, paušální peníz k důchodu atd. Proti rozdávání
ovšemnení žádnýpříjem– třeba vyšší daněpro velké
firmynebovětšíprogreseprovyššípříjmovékategorie.
I tady se jeho předchůdci postarali o to, že vyšší daně
probohaté jsou „komunistickýmpřežitkem“aobecně
ve společnosti něčím absolutně nepřijatelným.
Pársetmilionůnadotacích,kterémožnábudeČeská

republikavracet (anení to jisté) jsouskutečnédrobné
oprotimiliardám,které stojíBabišovapolitika.O tom
už ale Evropská komise ani nikdo jiný auditní zprávu
psát nebude.

Necelá půlmi‑
liarda, o které
nyní píše
zpráva Evrop‑
ské komise,
je z hlediska
čistého příjmu
firem, které
už oficiálně
premiérovi
nepatří, jen
kapkou.
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BABIŠ VYJDE DRAHO. ALE
NEJEN KVŮLI DOTACÍM

EUROPARLAMENT
JAKO DETEKTOR
PRAVDY

Julie Hrstková

Evropskémuparlamentu se dá leccos vytýkat, ale
jednuvlastnostmánáramnou.Nutínárodnípar-
taje,kterésezrůznýchdůvodůvyhýbajíklasické-
mu pravolevému či konzervativně-liberálně-so-

cialisticko-radikálnímuvymezení,abypřiznalybarvu–
výběremvhodné europarlamentní frakce.
Nejnověji setostaloČesképirátskéstraně.Vpražské

sněmovněsedosudřadilamezipěticistrandemokratic-
kéopozice. Ideověbudiladojemgeneračníhosdružení
mladých fandů IT technologií a neotřelých přístupů
kesvětuikpolitickýmdinosaurům.Ovšempoziskutří
mandátůvEvropskémparlamentumuselipirátiosobě
říct víc – a připojili se k frakci Zelení / Evropská svo-
bodnáaliance (Greens/EFA).Čili sehlásí k liberální ze-
lené levici.Bez ironie je topozitivnívěc.Voličůmisami
sobě vyjasnili, že jsou něčímmezi středovými liberály
(nechtěli s hnutím ANO sdílet účast v liberální frakci
ALDE) a radikály z frakce Evropská sjednocená levice
aSeverskázelenálevice(GUE/NGL),spochopenímpro
zelenénápadytypubezuhlíkovéEvropydoroku2050.
Podobně ani ANO Andreje Babiše nevystačilo před

pěti letypopříchodudoBruselusesloganem„hnutípro
všechny“. Když v europarlamentu nenašlo žádné par-
ťáky s vágní doktrínou „akce nespokojených občanů“,
vymezilo se vstupem do ALDE jako liberální. A i ODS
dala až v europarlamentní frakci konzervativců před-
nost národním tradicímEvropy před křesťanskými.
Nejde ale jen o řazení do politologických šuplíků.

Výběr frakce je i volbou spřízněných politiků. Což je
čitelnější než názvosloví. Co komu řekne, že dva eu-
roposlanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia
Okamury hodlají vstoupit do frakce Evropa národů
a svobody (ENF), a ne do Evropy svobody a přímé de-
mokracie (EFDD)? Tam by sice názvem patřili, jenže
inacionalismus jeokamurovcůmvlastní.Stačíalezmí-
nit,žeSPDbudepodjednoustřechousMarineLePeno-
vou,GeertemWildersem,MatteemSalvinimčirakous-
kými svobodnými, a hned je jasno, co jeOkamura zač.
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INSTAGRAMOVÉ CELEBRITY LEZOU
FIRMÁMNA NERVY. NEDÁ SE JIM VĚŘIT

RUDÝ A RUDĚJŠÍ?
ŠAVLOVAČKAV KSČM
UKAZUJE NĚCO JINÉHO

Užněkolikměsícůseobjevu-
jí náznaky, že opadámódní
vlnainternetovýchcelebrit,
které za peníze propagují

cokoliv. Vypadá to, že značky začí-
nají střízlivěji uvažovat, komu dají
svépeníze, abydělal reklamu jejich
produktůmna sociálních sítích.
Zejména na Instagramu není

pro samé influencery obrazně ře-
čenokamplivnout.Každámodelka,
která umí profesionálně zaujmout
naprostonepřirozenoupózuspro-
duktem, inkasujepenízezato,žese
ukáže s novou kosmetikou, zubní
pastou nebo elektronikou. Nejzá-
bavnější příklady z českého a slo-
venského prostředí shromažďuje
vtipný instagramový účet Svět in-
fluencera.Zescreenshotů jenaprv-
ní pohled vidět, jak je to křečovi-
té a nepřirozené prostředí. Nápo-
je se v něm pijí ze zavřených lahví,
fényfoukají, anižbybylyvzásuvce,
anaplážesechodízásadněsečtvrt-
litrovýmbalenímnočního krému.
Řada mladých se nechala život-

ním stylem inspirovat a těší se, že
budou bez větší námahy dostávat
pozvánkynazajímavézájezdyavy-
bírat si ze záplavy zboží. Z jednoho
britského průzkumu mezi dětmi
ve věku od 6 do 17 let vyplynulo, že
by se třetina znich chtěla stát you-
tubery.Vezdravotnictví jichtoužilo
pracovat třikrátméně.
Na první pohled všechno vypa-

dá báječně, stačí přece napsat fir-
mě, že rádi podpoříte její produkt,
pokud vámho dá zdarma. Nelze se
pak divit sarkastickým názorům,

Užtotakbývá,ževestranách,
které upadají, nastává vzá-
jemné obviňování a boj
ozbývajícímocenskézdroje.

Ukázku nyní vidíme u českých ko-
munistů.StalinistaJosefSkála,kte-
rýněkolikrátneúspěšněkandidoval
protiVojtěchuFilipovi, vystartoval
stím,žeKSČMzrazujevlastnívoliče
a že tu správnou „národní a sociál-
ní“ politiku dělá Okamurova SPD.
PředsedaFilipnaopakobvinilSkálu
ze zrady a přeběhlictví, s tím, že to
bere tak, žeSkálauž stranuopustil.
Je zábavné sledovat, jak vyjádře-

níoboukomunistůkopírují stylpa-
desátýchažsedmdesátých let.Filip
o Skálovi: „Zrádci, kteří ze zištných
nebojinýchdůvodůstranuopustili,
možnáměli krátkodobý prospěch.
Strana tady je a zůstala a ti, kteří
přeběhli a za jidášský groš zradili,
sepakstalibezvýznamnými.“Skála
pak v rozhovoru pro prokremelský
server Sputnik říká, že Filipovo ve-
deníjetujen„propárvýnosnýchka-
riér“.Avyzývá, abystrana„přestala
hrát jen na plácku vykolíkovaném
majiteli existenčních zdrojů“.
Soudruzi se možná něco nauči-

li, ale nic nezapomněli. Stále umí
s vervou a upřímností nenávidět
nejenty,kdovidísvětjinak,alesami
sebenavzájem.ProFilipa je zrádce
stranySkála,proSkáluFilip.Kdyby
tobylovpadesátých letech,mohly
by se pomalu chystat procesy, šlo
by jeno to, kdobudevohrádcepro
obžalované a předem odsouzené.
Skálovo vystoupení ale nepokry-
tě ukazuje ještě něco jiného – jak

že se tomu dřív říkalo příživnictví,
zatímcodnes je to „influencermar-
keting“.Velkoumediálnípozornost
užvyvolaloněkolikhoteliérů,kteří
takové nabídky důrazně a hlasitě
odmítli. „Milá influencerko, a kdo-
pak zaplatí personál, co se tu o vás
bude během pobytu starat? Kdo
zaplatí uklízečky připravující váš
pokoj? Nebo účty za vodu a elek-
třinu? Možná bych jim všem měl
říct, že místo platu je přece nato-
číte na video pro své odběratele,“
napsal jedné youtuberce irský ho-
teliér Paul Stenson, když ho požá-
dala, jestli bymohla zadarmo strá-
vit Valentýna v dublinskémhotelu
Charleville Lodge.
„Chodí nám mnoho nabídek

na spolupráci s instagramovými
influencery. Chtěli bychom ozná-
mit, že se samozvanými celebrit-
kaminechcememítnicspolečného.
Najdětesi jinýzpůsob, jaksenajíst,
napít a vyspat zadarmo. Nebo jed-
noduše začněte pracovat,“ přidal
se italskýmajitel plážovéhopodni-
kunafilipínskémostrově.Gianluca
Casaccia sihootevřel lonivkvětnu
a užmu přišlo přes 100 požadavků
napřespání výměnouza vytvoření
obsahupro sociální sítě.Ačkoliv se
nebrání spolupracovat se skuteč-
něvlivnými lidmi, jejichžpříspěvky
sledují statisíce uživatelů, nejdrze-
ji si o služby zdarma říkají jedin-
ci se sotva dvěma tisíci fanoušků.
„K čemu je mi nabídka od někoho,
kdo je vlastně nikdo?“ ptá se Ca-
saccia. Důvěryhodnost je vmarke-
tinguzaloženémnaosobnímdopo-

máčástdnešníchkomunistůblízko
k nacionalistické antiunijní pravi-
ci. „DoktorDavid a generál Blaško,
zvolenídoEvropskéhoparlamentu
zaSPD,hájínašenárodníasociální
zájmyvícnežvětšinaostatníchčes-
kých ,europoslanců‘ dohromady,“
píše Skála. Chválí takéTomiaOka-
muru, Marine Le Penovou či Vik-
tora Orbána, hlavně za vstřícnost
k Rusku. „Nejsou to právě oni, kdo
žádají skoncovat s masochismem
,sankcí‘? A řada z nich i se samot-
nýmNATO?“ ptá se.
Roztržka u komunistů tak není

jen folklor, ze kterého by si šlo
utahovat ve stylu „rudý a rudější“.
Nese zprávu, že staré dělení po-
litického spektra už příliš nepla-
tí. Levicovost a pravicovost jsou
do značnémíry vyprázdněné kon-
cepty – i v extrémních podobách.
Nová dělítka tvoří vztah k evrop-
skému projektu, liberální demo-
kracii, kautoritářskémuRusku.Ne
náhodou se Skála pochvalně vyja-
dřuje o Václavu Klausovi starším
i mladším, kteří prý oslovují i do-
savadní komunistické voliče.
To je důležitější, než jak souboj

dopadne. Podstatné je, že Skála,
kterého rozhodně nelze nazvat de-
mokratem, de facto volá po alianci
komunistů,okamuristů,klausovců
a lidí jako Jaroslav Foldyna, který
je jednou nohou z ČSSD. Přirozená
inklinace těchto sil k sobě ukazuje,
jak to sdemokracií, v případě jejich
úspěchu,mohlo dopadnout.

ručenítonejdůležitější.Alepohodlí
získané výměnou za přísun služeb
avýrobkůzdarmajirychlenabourá.
Účty takových instagramerů jsou
pakplnéfoteksoznačenýmzbožím
a šroubovaných popisků vytvoře-
nýchvreklamníchagenturách. Jak
můžete věřit svému oblíbenci, že
něco autenticky doporučuje, když
se každý den nechává najímat ně-
kým jiným? O účinnosti takové
kampaně se pak dá pochybovat.
Také už jste si při sledování po-

dobných příspěvků vypracovali
„slepotu“ na podpořené produk-
ty? A to mluvíme jen o těch pocti-
vě označených. Při letošní pražské
konferenci Communication Sum-
mittovystihlaředitelkakomunika-
ceMcDonald’s Zuzana Svobodová.
„Influenceři uzavírající jednu spo-
lupráci zadruhoubezohleduna to,
jestli je pro ně relevantní, si šlapou
poštěstí ivnímání influencerů jako
takových,“ prohlásila manažerka
fastfoodovéhořetězce.Důsledkem
je v podstatě blokování reklam
v hlavách spotřebitelů. Škrtání
rozpočtů a prozření přichází také
u globálních hráčů. Marketingový
ředitel světovéhogigantuUnilever
se nechal slyšet, že pro něj influen-
ceři nejsou důvěryhodní, protože
si často uměle navyšují popularitu
nakoupením falešných fanoušků
nebo lajků u jednotlivých příspěv-
ků.Alesmyšlenáidentitasivýrobek
nekoupí.Jenompohladíegozávislé
na počítadle virtuální obliby.
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