
V Praze, dne 13. 3. 2023

Vážený pane ministře Blažku,

prošetřování Vaší osoby a Vašich kolegů v trestní kauze kupčení s brněnskými byty Vás pro výkon funkce
ministra spravedlnosti staví do střetu zájmů. Přesto se za Vás postavil premiér Petr Fiala a přes obavy
občanské společnosti Vás na pozici navrhl. Vaše kroky ve funkci ministra však jen posilují pochybnosti, že
své pravomoci nezneuž�ete ve prospěch soukromého zájmu. Množí se Vaše aktivity, kterými se zajímáte o
tuto kauzu a velká část odborné i široké veřejnosti včetně Unie státních zástupců to považuje za nešťastné
a nestandardní. Protikorupční organizace Transparency International a Rekonstrukce státu to vnímají
dokonce jako zasahování do živé kauzy a nátlak na státní zástupce. Proto se na Vás obracíme z pozice
občanů a opět poukazujeme na to, že ministr spravedlnosti by neměl být prošetřovaný v žádné trestní
kauze, neměl by být ve střetu zájmů, aby odborná veřejnost ani občané nemuseli věnovat energii
posuzování, zda jde “pouze” o nestandardní kroky nebo jimi již ministr vyvíjí tlak na orgány činné v trestním
řízení.

Proto po Vás požadujeme, abyste se vzdal funkce ministra spravedlnosti.

Vaše erudice a odborná i politická zkušenost Vás významně opravňuje k funkci ministra spravedlnosti.
Střet zájmů Vás však činí nedůvěryhodným a zranitelným. Kromě jiného na Vašem ministerstvu čeká složitá
agenda reformy soustavy státních zastupitelství a žádoucí celospolečenská diskuze o odpovědnosti
soudců za jejich rozhodování. Takhle složité a citlivé změny nemůže provést politik, který je sám
prověřován v trestní kauze.

Pokud ani přes sílící tlak občanské společnosti a protikorupčních organizací nerezignujete, jsme připraveni
naše aktivity stupňovat. Váš střet zájmů totiž podkopává důvěru občanů v celou vládu i její schopnost hájit
demokratické principy při správě věcí veřejných. To může vést k příklonu voličů k extremistickým silám. A
to by neprospělo nikomu z nás.
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