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ROZHOVOR 

Ano, dosud se policie 
chovala apaticky 
ZÁKLADNÍ POTÍŽ, ŘÍKÁ POLICEJNÍ EXPREZIDENT A SENÁTOR 

MARTIN ČERVÍČEK, JE TA, ŽE MÁME TRESTNĚ STÍHANÉHO PREMIÉRA 

N
ový vývoj v případu Čapí hnízdo, kdy (údajně
psychicky nemocný) syn Andreje Babiše mluví 

o cestě na Ukrajinu a Krym, protože „táta mě tu ne
chtěl", vrhá podezření z pasivity i na policii a státní zá
stupce. Martin Červíček byl do roku 2014 policejním
prezidentem, posléze ještě dva roky krajským ředite
lem policie v Královéhradeckém kraji. Od 'minulého
měsíce je senátorem za ODS.

Proč jste teď hlasoval pro výzvu Senátu premié
ru Babišovi, aby rezignoval? 

Z vlastní zkušenosti vím, že premiér má nepřímý 
i přímý vliv na bezpečnostní a zpravodajské prostředí. 
Ať už jde o Radu bezpečnosti státu, nebo o to, že přímo 
řídí některé bezpečnostní sbory. A že je prostřednic
tvím vlády v kontaktu se zpravodajským prostředím. 
Anebo přes jiné ministry řídí složky, které souvisejí 
s vnitřní bezpečností. Teď pro mě není nejdůležitější, 
jestli Babiš je, nebo není vinen v případu Čapí hnízdo, 
ani jestli jsou pravdivé některé informace kolem údaj
ného únosu jeho syna na Ukrajinu. Jde o to, že vzniká 
dojem,jako kdyby vyšetřování jeho osoby neprobíhalo 
objektivně. Senát vlastně jen konstatoval, že působení 
Andreje Babiše, který je trestně stíhaný, v roli premiéra 
a s vlivem, který má, považuje za nepřijatelné. 

A vidíte jeho vliv na sbor jen jako abstraktní rizi
ko, nebo už se trestní stíhání premiéra do práce 
policistů a státních zástupců nějak promítlo? 

Je to obecný popis stavu, ale i pachuti, která vzni
ká každý den s tím, jak se uveřejňují nové informace 
ohledně okolí pana premiéra, popřípadě vyšetřování té 
kauzy. Důrazně říkám: Rozlišujme mezi vyšetřováním 
Čapího hnízda, kde se evidentně vyšetřuje, předpoklá
dám, že pod dozorem státního zástupce, a mezi tím, co 
se kolem toho možného únosu Babiše mladšího obje
vilo v minulých dnech ve veřejném prostoru. Už proto, 
že druhý případ se týká jednoho z obviněných, nikoli 
kauzy Čapí hnízdo a zbylých obviněných. 

Jak to? Pokud policisté třináct měsíců od pod 
ní obvinění nejsou schopni vyslechnout jedno] 
z obviněných a nevyčlení ho z celé skupiny, zel 
žuje se tím celé vyšetřování. 

Víme opravdu, že policie nekonala a nesnažila se , 
slechnout Babiše mladšího? Já to nevím. Ale o prvn 
případu vím, že tam policie a státní zastupitelství ně 
dělají. Pokud tu byla připravena žádost pro Interp 
pokud byl připravený soudní znalec a p·odobně. 

Nic z toho zatím reálně nevedlo k žádnén 
úkonu, do včerejška (čtvrtek 15. 11. - pozn. re◄ 
policie o pomoc Švýcary nepožádala. 

Policie přece informovala, že je v kontaktu se š, 
carskou stranou i že znalec už byl vybrán. Z toho us 
zuji, že úkony v kauze Čapí hnízdo probíhají. Pokud j 
o to údajné zavlečení Babiše mladšího do ciziny, ta
velmi oceňuji to, že nejvyšší státní zástupce neprod
ně nařídil dozorovou prověrku. A jsem přesvědčen,
i v té věci už jsou zahájeny úkony trestního řízení. I p
licie bude při prověřování pod dohledem státního 2 

stupitelství. Díky nejvyššímu státnímu zástupci sn
budeme mít šanci zjistit, jestli konali efektivně.

Někteří právníci tvrdí, že jsou dané předpokla◄ 
pro vzetí prell\iéra do vazby, právě aby nemo 
ovlivňovat svého syna, který ještě nevypovíd: 
Nebo že už u něhó�vno měla být domovní pr 
hlídka. Byla by toho policie mentálně schopn 
kdyby to byl řekněme názor státního zástupce 

Nepochybuji o tom, že policie by postupovala poc 
pokynu státního zástupce. Ale zase to ukazuje, jak pr 
blematické je mít v čele vlády trestně stíhanou osot 
když se neustále opakují otázky po profesionalitě org 
nů činných v trestním řízení. 

Mladý Babiš nejprve psal policii, že byl unese 
Ta se posléze spokojila se slovy právního zástu 
ce a fotografií z Bratislavy, že je všechno O. K. 
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