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Výměna ministra spravedlnosti
Na přelomu dubna a května 2019 došlo k bleskovému odstoupení ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a jeho nahrazení
Marií Benešovou. Benešová byla do té doby poradkyní prezidenta Zemana, byla i ministryní spravedlnosti v jeho
úřednické vládě 2013-2014. Upozornila na sebe výroky o justiční mafii v ČR nebo také vypracováním analýzy o tom, zda
je možné, si v Česku objednat trestní stíhání. Kvůli těmto aktivitám byl její nástup na ministerstvo spravedlnosti poměrně
kontroverzní. Její příchod do vlády navíc posílil pozici Miloše Zemana.
Ještě kontroverznější ale bylo načasování tohoto kroku. K výměně ministrů došlo v době, kdy byla kauza Čapí hnízdo
policií předána státním zástupcům, kteří spadají právě pod ministerstvo spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že premiér
Babiš je v kauze Čapí hnízdo obviněn z dotačních podvodů, se vyrojily spekulace, že výměna na ministerstvu
spravedlnosti byla účelová a mohla by ohrozit nezávislost justice Kritici také poukazovali na riziko možného odvolání
nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který se trestním stíháním Babiše zabýval. V neposlední řadě Benešová
nepřímo straní Babišovi v jeho sporu s Evropskou komisí. Tvrdí, že veškeré zákonné požadavky ohledně střetu zájmů
Babiš vyřešil převedením svého holdingu Agrofert do svěřenských fondů. Evropská komise má na to však jiný názor.

Benešová v úřadu
Na začátku září 2019 ministryně Benešová předložila novelu zákona o státním zastupitelství. Proti této novele se vymezili
odborníci, opozice i samotní státní zástupci. Spor se vedl hlavně o to, jakým způsobem se budou vybírat noví státní
zástupci. Novela totiž počítala s tím, že většinu z 5 členů výběrové komise by vybíralo ministerstvo spravedlnosti. Tím
pádem by si ministerstvo (a potažmo vláda) mohli vybírat státní zástupce víceméně jen podle sebe. Novela by také
přispěla k nestabilitě justice – vzhledem k novému zavedení omezeného funkčního období by velká část státních
zástupců skončila během dvou let po přijetí nové úpravy, mezi nimi i nejvyšší státní zástupce a oba vrchní státní
zástupci.
Milion chvilek pro demokracii od 29. dubna opakovaně pořádal demonstrace, kde požadoval odstoupení Benešové
i Babiše. Série protestů po celé republice vyvrcholila 23. června zaplněnou Letnou. Šlo o největší demonstraci od roku
1989, které se věnovala i světová média. Benešová ani Babiš nakonec (nepřekvapivě) neodstoupili, ale alespoň
částečným úspěchem je skutečnost, že sporná novela zákona o státním zastupitelství dosud nebyla přijata.
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