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PŘEDMLUVa

Osobnost miliardáře Andreje Babiše nechává málokoho lho-
stejným. Nadšení příznivci ho vynesli na špičku současné po-
litické scény, odpůrci v něm vidí nebezpečí pro demokratický 
vývoj v zemi. Polarizovanému pohledu na tohoto člověka se 
nelze příliš divit. Je to totiž první výrazný a tak vlivný politik 
polistopadové éry, který není spojen s revolucí a nemá kořeny 
kdesi v Občanském fóru, jako Havel, Klaus, či Zeman. Mezi 
českou elitu se dostal v byznysu v  devadesátých letech při 
bouřlivé obnově kapitalismu v Česku a na Slovensku. Odmí-
tání první polistopadové politické garnitury je dnes základem 
jeho politického úspěchu přesto, že právě jím odmítaná a kri-
tizovaná politická generace mu otevřela cestu k pohádkovému 
zbohatnutí.

Kniha novináře Tomáše Perglera si nedává za cíl přinést 
nějaká senzační odhalení ze života miliardářského politika. 
A o to je cennější. Pergler posbíral fakta z otevřených a zcela 
věrohodných zdrojů. Z jejich pospojování a náhle se objevují-
cích souvislostí plasticky vyvstává život úspěšného, nesmírně 
pracovitého, ale i tvrdého a zarputilého člověka. Čtenář tak 
má možnost sám činit vlastní závěry o Babišově stylu podni-
kání i motivech jeho vstupu do politiky. O věrohodnosti jeho 
výroků, dravosti i ambicích.

Systematicky je rozebrána samozřejmě i sporná Babišova 
minulost včetně kontaktů s komunistickou Státní bezpečností. 



Cenné je především objektivní popsání situace, v níž žili a pra-
covali zaměstnanci podniků zahraničního obchodu, pro něž 
byl kontakt s tajnými celkem běžnou součástí profese. A pak 
během podnikatelských počátků je často doprovázeli a po-
máhali jim v byznysu, což je zrovna u Andreje Babiše celkem 
dobře zdokumentovatelné. A tak si alespoň každý může udě-
lat svůj názor, když už příslušné spisy byly skartovány a ani 
rozhodnutím soudu pro leckoho neskončí pochyby, jak to ten-
krát vlastně bylo.

Vznik Babišova Agrofertu a jeho přeměna z obchodní or-
ganizace v mohutný průmyslový holding je pak jedním nejpo-
zoruhodnějších příběhů obnovy českého kapitalismu. Podob-
ných příběhů bylo v divokých devadesátých velmi mnoho, ale 
většina skončila v troskách vinou nenasytnosti a podnikatel-
ské neschopnosti. To se ale Babiše rozhodně nikdy netýkalo.

Dokázal se obratně pochybovat jak v byznysu, tak v politi-
ce, což při rozsahu jeho majetku a podnikání v silně regulova-
ných a dotovaných oborech bylo nezbytné. O tom, že napros-
tá většina jeho obchodů měla pozadí, v němž za důležité nitky 
tahali důležití politici, je na následujících stránkách dobře 
zdokumentované.

Tomáš Pergler navíc v závěru knihy hledá i bod, který roz-
hodl o tom, že se z mnohaletého partnera politiků stane sám 
politik a ostrý kritik poměrů, o což se zatím v českých médiích 
nikdo nepokusil. Přitom právě motiv, který úspěšného miliar-
dáře přiměl riskovat svou pověst a nemalou část svého majet-
ku v nepředvídatelné politické kariéře, je velmi podstatnou in-
formací pro veřejnost, která by měla chápat a rozumět tomu, 
kam ji ten, jehož mnozí považují za spasitele, hodlá dál vést.

 Pavel Páral



OD PR aMENŮ ČERNÉ TiSY

Že Andrej Babiš pochází ze Slovenska, je všeobecně známé. 
Svůj původ nezapře. Ani po dvaceti letech pobytu v Praze se 
nezbavil specifického akcentu a občasných slovakismů. Bližší 
pohled na Babišův rodokmen odhalí, že část předků pochází 
z ještě východnější oblasti.

Po otcově linii vedou kořeny do okolí západoslovenského 
Hlohovce, dříve okresního města mezi Trnavou a Nitrou. An-
drejův děd Štefan Babiš pocházel z vinařské vesnice Dvorníky, 
ležící několik kilometrů nad Hlohovcem nedaleko řeky Váh. 
Ve farní matrice obce lze nalézt záznam o křtu dítěte se jmé-
nem Stephanus Bábis z prosince 1886. Jako otec je zapsán An-
tonín (Antonius) Babiš, panský dozorce, pocházející z „Wág-
Újhely“, což byl maďarský název Nového Města nad Váhom.1 
To naznačuje, že předci po meči mohli přijít ze severnějších 
oblastí Slovenska. Dokazuje to i častý výskyt příjmení Babiš 
v tehdejších matrikách z okolí Žiliny. Příjmení je rozšířené 
také v Polsku (psáno Babisz).

Rodinu Štefana Babiše neživilo pěstování révy, ale krejčov-
ská dílna. Andrejův otec, jenž dostal také jméno Štefan, se 
narodil roku 1922 v Hlohovci. Dětství neměl lehké. Když mu 
bylo šest let, živitel rodiny ochrnul po mozkové mrtvici a krej-
čovské řemeslo musela převzít matka Antónia, rozená Kom-
panová. Malý Štefan vychodil lidovou školu a následně měš-
ťanku v Hlohovci, ve vzdělání ale pokračoval dál na gymnáziu 



v Trnavě. Po maturitě v roce 1945 nastoupil v Bratislavě do 
firmy, přeměněné krátce poté na Družstvo pro hospodaření 
se zemědělskými výrobky, kde pracoval jako vývozní referent 
v zahraničním oddělení. Souběžně se zapsal na Vysokou školu 
ekonomickou.

Na studiích se Štefan Babiš pravděpodobně seznámil s poz-
dější manželkou Adrianou Scheibnerovou (v některých pra-
menech uváděná jako Adrianna nebo Adriena). Historie její 
rodinné větve je dobrodružnější.

Matka Andreje Babiše se narodila roku 1927 na tehdejší 
Podkarpatské Rusi, ve městečku Jasiňa. Byla to úplně nejvý-
chodnější vlaková stanice tehdejších československých drah, 
ležící nedaleko nejvyšší hory dnešní Ukrajiny Hoverla. Nad 
obcí pramení Černá Tisa, jeden z dvou hlavních přítoků řeky 
Tisy.

Andrejův děd z matčiny strany se jmenoval Imrich Scheib- 
ner. Narodil se v roce 1894 v Jasině a pracoval jako kovář. Ně-
mecké příjmení může evokovat, že Andrej Babiš měl židov-
ské předky. Židé tehdy tvořili v Jasině významnou menšinu. 
Městečko bylo poměrně kosmopolitní. Kromě šesti řecko-ka-
tolických kostelů a čtyř synagog mělo také pravoslavný kostel. 
Hovořilo se rusínsky, maďarsky i německy nebo židovským 
nářečím jidiš.

Z dostupných pramenů ale vyplývá, že předky této Babišovy 
rodové větve je třeba hledat spíše mezi německými kolonisty. 
Podle slovenského historika Ondreje Posse, který vede mu-
zeum německé menšiny se sídlem v Bratislavě, nepřicházeli 
němečtí řemeslníci do Karpat přímo z původní vlasti, ale ze 
slovenské Spiše, kde žili už od středověku. První osidlování 
Karpat spišskými Němci se datuje do doby vládnutí rakouské 
císařovny Marie Terezie (1740–1780), hlavní vlna následovala 
mezi lety 1810 až 1820 z podnětu uherských úřadů. Usazovali 
se v městě Rachov a také v Jasině, kde pracovali jako dřevorub-
ci, voraři nebo tesaři.2 K podobnému závěru, tedy k německým 



předkům, došli také potomci Scheibnerových žijící v Austrálii, 
když pátrali po původu svého příjmení.3

Imrich Scheibner se oženil s Julianou Demänovskou (původ-
ně Demény), která nepocházela ze Zakarpatí, ale z okolí No-
vých Zámků na jižním Slovensku. V Jasině se jim v roce 1927 
narodila Adriana, budoucí matka Andreje Babiše, a o sedm let 
později syn Ervín (Erwin). Rodina žila v Jasině až do konce dru-
hé světové války. Městečko v té době patřilo pod horthyovské 
Maďarsko, které připojilo celou Podkarpatskou Rus. V těsném 
sousedství obce procházela nová maďarsko-polská, po poráž-
ce a rozdělení Polska v roce 1939 maďarsko-sovětská hranice. 
Scheibnerovi zřejmě dostali maďarské občanství, po obsazení 
regionu Rudou armádou v roce 1944 a připojení k Sovětskému 
svazu se totiž museli vystěhovat do Maďarska. Po skončení války 
se nicméně v rámci repatriací přestěhovali na Slovensko. Imrich 
Scheibner, který používal také příjmení po manželce Demänov-
ský, dostal místo v zemědělském družstvu v Bratislavě–Karlově 
Vsi. Manželka Juliana se etablovala jako lidová umělkyně. Po 
komunistickém převratu v únoru 1948 byla chválena za čilou 
angažovanost – kromě komunistické strany působila také jako 
soudkyně z lidu nebo v komisi lidové kontroly. 

Postupme ale od prarodičů k rodičům. Štefan Babiš krátce 
po sňatku s Adrianou Scheibnerovou na začátku 50. let vykra-
čuje za kariérou. Nastupuje do národního podniku Řemesl-
nické potřeby (ŘEMPO), který se staral o zásobování menších 
a středně velkých podniků základním materiálem, jako byly 
kůže, sklo, porcelán, chemie, nebo ochranné pomůcky. Stá-
vá se vedoucím plánovacího odboru a vůči režimu drží kon-
formní postoj. Od roku 1949 je členem Svazu českosloven-
sko-sovětského přátelství a po nástupu do Řempa vstupuje do 
komunistické strany. Po čtyřech letech Štefan Babiš přechází 
na funkci šéfa výroby v Krajském svazu výrobních družstev 
a v roce 1956 dostává místo v pražském podniku zahraniční-
ho obchodu Strojexport. Vstupuje tak do oboru, v němž ho 



budou následovat i oba jeho synové – Andrej, který se narodil 
v září 1954, a o více než sedm let mladší Alexander.

Brzy se naskýtá první mise do zahraničí – Štefan Babiš se vy- 
dává jako delegát do etiopské Addis Abeby. Po necelém roce se 
přesouvá na mnohem atraktivnější místo, do Paříže, kde zůstá-
vá čtyři roky. Andrej tam nastupuje do první třídy na základní 
školu při československém velvyslanectví. Už od mala tak může 
přičichnout k lákadlům svobodnějšího západu. Po návratu do 
Bratislavy Štefan Babiš mění působiště a nastupuje do podniku 
zahraničního obchodu Keramika, stává se zástupcem ředitele 
obchodní skupiny pro vývoz žáruvzdorného materiálu.4

Krátce nato ale přichází náhlý pád. Základní organizace 
KSČ v Keramice vylučuje Štefana Babiše ze strany. Rozhod-
nutí padlo pouhé dva dny před Vánoci v roce 1962. Problémy 
byly oficiálně dva – ztratil stranickou legitimaci a nenahlásil, 
že sestra Viola žije v Kanadě. Babiš se proti vyloučení odvolal, 
jeho případ ale městský výbor komunistické strany přezkou-
mal až po několika letech a členství mu vrátili v lednu 1969. 

Andrej Babiš ve svém oficiálním životopise píše, že stra-
nickou legitimaci schválně zahodil některý z otcových kolegů 
a Štefan Babiš prý nemohl sehnat tři roky zaměstnání. Dostup-
né prameny ale uvádějí, že práci neměl asi tři měsíce. Našel si 
místo jako studijní technik v patentovém oddělení Výzkumného 
ústavu kabelů a izolantů. S platem šel bezpochyby dolů. Namís-
to pobytu v západní cizině se jezdilo pouze na dovolenou do 
„spřátelených zemí“ – Maďarska, Bulharska a později Jugoslá-
vie. V polovině 60. let se ale Štefanu Babišovi podařil částečný 
návrat do oboru, když získal místo odborného asistenta kated-
ry zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické. Na téže 
katedře budou později studovat i jeho synové.

V době, kdy Štefan Babiš zažívá profesní výhybku, malý An-
drej ještě stále chodí do základní školy. V bratislavské čtvrti 
Nové Mesto sice není tak hezky jako v Paříži, zato se dostává 
do přímého styku se zemědělstvím i chemií. Na vůni mašta-



le si může přivyknout už od útlého dětství, když navštěvuje 
dědečka v zemědělském družstvu na druhé straně Bratislavy. 
Kousek za školou se pak začínají zvedat jihovýchodní svahy 
Malých Karpat, kde se po staletí pěstuje vinná réva. Z druhé 
strany má na dohled chemickou továrnu na výrobu výbušnin, 
založenou ještě v 19. století Alfredem Nobelem a staroused-
líky dosud nazývanou Dynamitka. Malého Andreje asi tehdy 
sotva napadlo, že mu tahle fabrika jednou bude patřit.

Zatímco Štefan Babiš pracoval na kariéře, manželka Adria- 
na měla na povel domácnost. Ačkoli také vystudovala brati-
slavskou VŠE, manželova vytíženost a zejména pracovní pobyt 
v zahraničí na přelomu 50. a 60. let ji pasuje do skromnější role. 
Pracuje ve vědeckých institucích, ve Výzkumném ústavu drůbe-
žářského průmyslu (z té doby se v knihovně bratislavské Uni-
verzity Komenského zachoval Anglicko-slovenský drůbežářský 
slovník, který sestavila s kolektivem v roce 1966), později vede 
oddělení dokumentace v Hydrologickém ústavu Slovenské aka-
demie věd.

Matčina role v životě Andreje Babiše byla nepochybně zá-
sadní. „Moje matka byla motorem naší rodiny a celý život bo-
jovala za to, aby její děti v životě uspěly,“ vzpomínal Andrej 
Babiš ve svém životopise. Pamětníci ji popisují jako velmi in-
teligentní, energickou, vzdělanou a elegantní ženu, která si  
mimo jiné šila vlastní oděvy. Dbala o to, aby se její synové dob-
ře učili a vedla je ke sportu. Andreje nechala v devíti zapsat do 
tenisové školy na kurtech bratislavského Slovanu, kde také při 
turnajích sbíral míčky a získal své první výdělky. Později přidal 
volejbal, s nímž slavil úspěchy na střední škole.

Vztahy s otcem byly komplikovanější. V Andrejově paměti 
zůstal jako přísný šéf, který prosazuje spartánskou výchovu. 
„Občas jsem dostal facku,“ povzdechl si v jednom z rozhovo-
rů.5 Realita mohla být ještě o něco tvrdší. Podle tety z matčiny 
strany míval otec záchvaty agresivity a matka i oba synové kvů-
li tomu velmi trpěli.6



Otcova politická rehabilitace a obnovený kariérní vzestup se 
datuje krátce po invazi armád Varšavské smlouvy. Několik týd-
nů po okupaci nastupuje do Slovenské národní rady a repub-
likového ministerstva zahraničního obchodu. V lednu 1969  
Městský výbor KSS rozhodl o vrácení členství ve straně. Štefan 
Babiš už podruhé nechce zaváhat a v „krizovém období“ se 
drží vytýčené linie. To se mu vyplácí a tentýž rok je vyslán jako 
obchodní přidělenec do Stálé mise ČSSR u OSN v Ženevě. Byl 
vedoucím oddělení a zástupcem státu v radě GATT (Všeobec-
ná dohoda o clech a obchodu).

Pro rodinu a oba syny skvělá zpráva – stěhování do západ-
ního světa se snadným dosahem moderní hudby, džínsů a dal-
ších vymožeností, které byly v Československu těžko k dostání. 
Andrej začíná chodit do gymnázia Collège Rousseau. Přichá-
zejí jeho první úspěchy, ve sportu. Začátkem 70. let patří do 
volejbalového týmu slavného klubu Servette Ženeva, s nímž 
postoupí až do finále juniorské ligy.7

Jenže zanedlouho nastávají vážné zdravotní komplikace. 
Andrej Babiš trpěl trombocytopenií, neboli sníženým množ-
stvím krevních destiček, které zajišťují srážlivost krve. Příčiny 
onemocnění bývají různé, v tomto případě to bylo zachycování 
krevních destiček ve slezině. Tento orgán funguje jako krevní 
filtr, lidské tělo se však bez něj obejde. Chirurgické odejmutí, 
odborně nazývané splenektomie, bývá spojeno s vyšším rizi-
kem infekcí a nízkou odolností vůči alkoholu. V nemocnici si 
podle vlastního líčení poležel zhruba rok, během té doby se 
prý velmi zdokonalil ve francouzštině.

Na Collège Rousseau nakonec vychodil pouze jeden ročník, 
přesto gymnázium sehrálo později klíčovou roli v Babišově 
podnikání. Podle jeho vlastního podání financovali rozjezd 
Agrofertu spolužáci z této školy.

 Návrat do Bratislavy souvisel s tím, že se Andrejův otec 
znovu dostal do hledáčku komunistického aparátu, podobně 
jako v 60. letech kvůli emigraci příbuzných. Když začátkem 



srpna 1971 celá rodina přicestovala ze Švýcarska na čtyřtýden-
ní dovolenou domů, na ministerstvo zahraničního obchodu 
překvapenému Štefanovi Babišovi oznámili, že přichází o vý-
jezdní doložku, protože se jeho švagr Ervín Scheibner zdržuje 
nelegálně v cizině.8

Štefan Babiš se mohl vrátit do Ženevy jen pod podmínkou, že 
se za něj zaručí ministerstvo. Rozhodl se proto požádat přímo 
ministra zahraničního obchodu Andreje Barčáka (otce polis-
topadového ministra Andreje Barčáka mladšího). Štefan Babiš 
v dopise zdůrazňoval, že se se švagrem Scheibnerem dlouho-
době nestýkal. „Dovoluji si poznamenat, že pro osobní rozpo-
ry jsem neměl možnost rozhodnutí švagra ovlivnit a nebylo by 
spravedlivé, aby jeho čin, který rozhodně odsuzuji, nepříznivě 
ovlivňoval mé současné postavení a budoucnost mých dětí,“ 
napsal.9 Jako záruku svého pozdějšího návratu z mise v Ženevě 
nabídl, že syn Andrej zůstane v ČSSR. Žádosti bylo vyhověno. 
Z pohledu režimu to byla spolehlivá pojistka, že se zbytek ro-
diny vrátí.

Emigraci v rodině musel Štefan Babiš vysvětlovat ještě 
jednou, když jeho synovec Peter Bartosiewicz, bývalý repre-
zentant v krasobruslení, odletěl po trenérském angažmá ve 
Švédsku do Spojených států (kde dál trénoval pod jménem Pe-
ter Cast)10. Ani tentokrát to ale jeho pozici fatálně neohrozilo 
a zůstal ve Švýcarsku až do roku 1975.

Syn Andrej mezitím bydlel u babičky v Bratislavě a chodil 
na gymnázium ve čtvrti Ružinov. Na tu dobu to byla poměr-
ně elitní střední škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. 
Většina studentů ze třídy, do které Andrej Babiš nastoupil ve 
druhém ročníku, se znala už ze základní školy. Nováček ale 
do ustáleného kolektivu rychle zapadl. Lehce přidrzlý čahoun 
s polodlouhými vlasy u spolužáků zabodoval hlavně dobrými 
výkony v meziškolních utkáních ve volejbalu a basketbalu. Po-
mohly mu také občasné dovozy gramofonových desek rocko-
vých skupin nebo moderního oblečení, ke kterým se dostával 
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