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Rodiče si nevybíráme a nevybral si je samozřejmě ani Andrej Babiš. Je však zajímavé se podívat, jakým obviněním čelil Štefan Babiš,
otec dnešního českého premiéra.

Otec Andreje Babiše, Štefan Babiš, se narodil roku 1922 v Hlohovci, dřívějším okresním městě mezi Trnavou a Nitrou na západním Slovensku. Po
studiích na gymnáziu v roce 1945 začal v Bratislavě pracovat jako vývozní referent v zahraničním oddělení �rmy Řempo.  Souběžně se zapsal na
Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a v roce 1952 vstoupil do komunistické strany. V roce 1956 získal místo v pražském podniku zahraničního
obchodu Strojexport.

Po politických prověrkách v roce 1969 byl Štefan Babiš vyslán jako obchodní přidělenec do stálé mise Československa u OSN v Ženevě. Po návratu ze
Švýcarska v roce 1975 se stal ředitelem odštěpného závodu PZO Polytechna v Bratislavě.

V této funkci poprvé čelil podezření z hospodářské kriminality. Na podzim 1979 začala Státní bezpečnost prověřovat jeho roli v prodeji licence na výrobu
kyseliny citronové do zahraničí. Pražská centrála Polytechny zařídila prodej licence francouzské �rmě, bratislavská pobočka však ve stejné době
sjednala kontrakt s rakouskou �rmou. Podle hlášení spolupracovníků státní bezpečnosti za méně výhodných podmínek. Podezření na trestnou činnost
se ale neprokázalo. Štefanu Babišovi během působení v Polytechně vícekrát hrozilo krácení prémií, generální ředitel Polytechny Ladislav Balla ho ale
vždycky nakonec podržel a spekulovalo se o tom, že Štefan Babiš na Ballu „něco ví“.

V roce 1984 na něj Státní bezpečnost založila svazek s krycím jménem Vedoucí, kvůli podezření z nehospodárnosti při uzavírání zahraničního kontraktu.
Týkal se zakázky na výstavbu diplomatické čtvrti v Iráku. Spolupracovníci tajnou policii informovali, že Štefan Babiš nabízel prokuristovi
západoněmecké �rmy jednoprocentní provizi. Bezpečnostní složky případ podrobně zdokumentovaly a škodu vyčíslily na 465 tisíc západoněmeckých
marek v té době asi tři miliony Kčs.

Porušení zákona potvrdila i kontrola federálního ministerstva zahraničního obchodu a Štefan Babiš měl být trestně stíhán. Zachránila ho však
prezidentská amnestie z 8. května 1985, která se týkala dotyčného trestného činu. Vyšetřovatel nakonec v polovině roku 1987 věc odložil a svazek uložil
do archivu.

Jeho syn, dnešní premiér České republiky Andrej Babiš, měl tak v otci jistě zajímavý životní vzor.
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Sarajevský atentát v roce 1997 odstartoval nejhlubší politickou krizi v historii samostatné České republiky
Od: Václav Pokorný

(sarajevsky-atentat-v-roce-1997-odstartoval-nejhlubsi-politickou-krizi-v-historii-samostatne-ceske-republiky.html)

200 komentářů Seřadit podle 

Oto Dunovský

Nejstarší

Přidat komentář...

http://extrastory.cz/podobne.html?tag=politika&key=keywords
http://extrastory.cz/podobne.html?tag=politici&key=keywords
http://extrastory.cz/podobne.html?tag=%C4%8Deskoslovensko&key=keywords
http://extrastory.cz/podobne.html?tag=socialismus&key=keywords
http://extrastory.cz/podobne.html?tag=normalizace&key=keywords
http://extrastory.cz/podobne.html?tag=hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+kriminalita&key=keywords
http://extrastory.cz/mediatorch.html?galItem=59914&galAlbum=4931&source=9084&galTag=
http://c.imedia.cz/click?adurl=https://www.straightbodypose.com/1124649.html%3Fo%3D1&c=FIJEI24974A649N5VVE8AI56ZPQM6PZRX9T5ME9Z87H54IBQS6X8VE479AFZRJNA42Z7PRSEKUPYTN4NKYEDC8JNWFWBBXCWRNFQZYFTA4WWVTS5KHDV6RFBUD3E3Q2N36QVBTD5456FQPPNF8SAG2IG68P258ZNST2AVRFKRWVFZFYHSEFSB4ZXE4XRUWBATGKCT9UBXKHMJ48AHMQZ9T4I
http://c.imedia.cz/click?adurl=https://www.straightbodypose.com/1124649.html%3Fo%3D1&c=FIJEI24974A649N5VVE8AI56ZPQM6PZRX9T5ME9Z87H54IBQS6X8VE479AFZRJNA42Z7PRSEKUPYTN4NKYEDC8JNWFWBBXCWRNFQZYFTA4WWVTS5KHDV6RFBUD3E3Q2N36QVBTD5456FQPPNF8SAG2IG68P258ZNST2AVRFKRWVFZFYHSEFSB4ZXE4XRUWBATGKCT9UBXKHMJ48AHMQZ9T4I
http://c.imedia.cz/click?adurl=https://www.straightbodypose.com/1124649.html%3Fo%3D1&c=FIJEI24974A649N5VVE8AI56ZPQM6PZRX9T5ME9Z87H54IBQS6X8VE479AFZRJNA42Z7PRSEKUPYTN4NKYEDC8JNWFWBBXCWRNFQZYFTA4WWVTS5KHDV6RFBUD3E3Q2N36QVBTD5456FQPPNF8SAG2IG68P258ZNST2AVRFKRWVFZFYHSEFSB4ZXE4XRUWBATGKCT9UBXKHMJ48AHMQZ9T4I
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.solvita.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5299269528_OS_KR%26utm_content%3DZoK%26utm_term%3D&c=7UHMPIU7X5ZVF7GCK9IBCFYNBEWQ7JHSSVJ36S7UAKM4VA4WKRSZXZEHY4ZCRYQHCNZIRKVK7FBJIZ8UEUMJQ6BWHTHY84EQ2CY2W7QBEQGSU3F539655WZDEUCF69SASYD2R7QTFKDJEMSGEYQTXXKCK2E5A72J9IN6NU86SKBHDST378RQIEI56STWG7I8UI4IDSN8Z4K9PH2MSTVS2FYAZZYGRNMI7I
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.solvita.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5299269528_OS_KR%26utm_content%3DZoK%26utm_term%3D&c=7UHMPIU7X5ZVF7GCK9IBCFYNBEWQ7JHSSVJ36S7UAKM4VA4WKRSZXZEHY4ZCRYQHCNZIRKVK7FBJIZ8UEUMJQ6BWHTHY84EQ2CY2W7QBEQGSU3F539655WZDEUCF69SASYD2R7QTFKDJEMSGEYQTXXKCK2E5A72J9IN6NU86SKBHDST378RQIEI56STWG7I8UI4IDSN8Z4K9PH2MSTVS2FYAZZYGRNMI7I
http://c.imedia.cz/click?adurl=http://www.solvita.cz/%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5299269528_OS_KR%26utm_content%3DZoK%26utm_term%3D&c=7UHMPIU7X5ZVF7GCK9IBCFYNBEWQ7JHSSVJ36S7UAKM4VA4WKRSZXZEHY4ZCRYQHCNZIRKVK7FBJIZ8UEUMJQ6BWHTHY84EQ2CY2W7QBEQGSU3F539655WZDEUCF69SASYD2R7QTFKDJEMSGEYQTXXKCK2E5A72J9IN6NU86SKBHDST378RQIEI56STWG7I8UI4IDSN8Z4K9PH2MSTVS2FYAZZYGRNMI7I
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fextrastory.cz%2Fotec-andreje-babise-byl-trestne-stihan-ale-zachranila-ho-prezidentska-amnestie.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=515273801884657
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=extrastory.cz&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fextrastory.cz%2Fotec-andreje-babise-byl-trestne-stihan-ale-zachranila-ho-prezidentska-amnestie.html%3Futm_source%3Dwww.seznam.cz%26utm_medium%3Dsekce-z-internetu&extra_2=CZ
http://extrastory.cz/sarajevsky-atentat-v-roce-1997-odstartoval-nejhlubsi-politickou-krizi-v-historii-samostatne-ceske-republiky.html
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=515273801884657&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FafATJJjxKE6.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df188cf8932473dc%26domain%3Dextrastory.cz%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fextrastory.cz%252Ff17ef10ae9954b%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=460&height=100&href=http%3A%2F%2Fextrastory.cz%2Fotec-andreje-babise-byl-trestne-stihan-ale-zachranila-ho-prezidentska-amnestie.html&locale=cs_CZ&numposts=7&sdk=joey&version=v2.0
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=515273801884657&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FafATJJjxKE6.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df188cf8932473dc%26domain%3Dextrastory.cz%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fextrastory.cz%252Ff17ef10ae9954b%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=460&height=100&href=http%3A%2F%2Fextrastory.cz%2Fotec-andreje-babise-byl-trestne-stihan-ale-zachranila-ho-prezidentska-amnestie.html&locale=cs_CZ&numposts=7&sdk=joey&version=v2.0

