
BabišovI  mrtví 

Anna Veverková – blízká spolupracovnice Babiše a mluvčí Špidlovy vlády. 
Poté, co se  s Babišem rozešla, když nesouhlasila s jeho stranicko-
politickými ambicemi. ji pár dní před Ištvanovým pučem porazilo auto na 
přechodu pro chodce a do několika dní v nemocnici na následky zranění 
zemřela. 

Tomáš Kejla  - pracoval pro Babiše, ale později ho policie společně s 
polským lobbistou Jackem Spyrou obvinila z pokusu o podvod na majiteli 
Agrofertu. Kejla ve věci figuroval jako určitý prostředník mezi Babišem a 
Spyrou, protože dlouhodobě spolupracoval s Agrofertem. Jednou měl 
Kejla podivnou nehodu na motocyklu. Do příkopu ho vytlačila v 
protisměru jedoucí dodávka, která v zatáčce najela na druhou stranu 
silnice. Policii při vyšetřování nehody zarazilo, že auto nenechalo na místě 
činu žádné brzdné stopy. Tehdy ale Kejla nehodu přežil, o pár měsíců 
později ale takové štěstí už neměl. Našli ho mrtvého v bytě – prý 
kombinace antidepresiv a alkoholu. Podle přátel byl ve výborné psychické 
kondici. Někdo tvrdí, že na ránu do hlavy, někdo na krvavé zranění, 
oficiálně však nešťastnou náhodou. 

Petr Kovarčík - byl Babišův spolužák, oba spolu byli na cestě do Maroka, 
oba spolu velmi rychle zbohatli. „Kontakty z pézetky uměli využít 
šikovně.“ V závěru však jejich vztahy v mnohém ochladly. Kovarčík totiž 
tvrdil, že „počátky Babišova zázračného zbohatnutí byly provázeny velmi 
podezřelými okolnostmi“.  Také rána do hlavy nebo krvavé zranění, spíše 
ale opět nešťastná náhoda. 

Ján Ducký - byl v časech vlády Vladimíra Mečiara slovenským ministrem 
hospodářství. Měl se kdysi vyjádřit, že za ukradení Agrofertu z rukou 
slovenského státu dostane Andreje Babiše do tepláků. Dále měl mít 
zájem o převzetí části českého Chemapolu, který ovšem nakonec získal 
Babiš. Ján Ducký byl zastřelen v lednu 1999 na chodbě domu, kde bydlel. 
Vražda nebyla nikdy objasněna. 



O Eleně Trenčianské se neví, kam zmizela. Prý se ale ví, že pomáhala 
Andreji Babišovi s převedením Agrofertu z rukou státu do jeho vlastnictví 
a pak léta pracovala v archivu Petrimexu, který dříve Agrofert vlastnil. 

František Mrázek - "Přijedou služby z Polska. Budeme mít střelivo na 
Andreje," řekl Mrázek svému blízkému příteli. Očekával, že z Polska 
dostane kompromitující informacena svého konkurenta Andreje Babiše, 
šéfa firmy Agrofert. Mrázek byl přesvědčen, že Babiš se chce pomocí 
svých vlivných kontaktů ve vládě získat "jeho" Setuzu.  Babiš byl údajně 
vyšetřován ve věci Mrázkovi vraždy. Na jeho smrti totiž zjevně profitovala 
skupina kolem podnikatele Babiše a sám Babiš byl v této souvislosti 
vyšetřován. 

 

 

 


