
V Praze, dne 13. 3. 2023

Vážený pane premiére Fialo,

již v době sestavování demokratické vlády na konci roku 2021 jsme se na Vás obrátili se znepokojením, že
Pavel Blažek není kvůli svému spojení s kauzou manipulací s městskými byty na pozici ministra
spravedlnosti šťastnou volbou. Tehdy jste nám odepsal, že budete kauzu sledovat a Pavla Blažka odvoláte,
kdyby došlo k jeho obvinění. To je ale pozdě. Premiér nemá řešit problémy ex post, když jim může
předcházet.

Nyní se množí kroky, kterými se ministr Blažek zajímá o tuto kauzu, ve které je prošetřovaný on, jeho známí
i Vaši straničtí kolegové. Velká část odborné i široké veřejnosti včetně Unie státních zástupců to považuje
za nešťastné a nestandardní. Protikorupční organizace Transparency International a Rekonstrukce státu to
označují za zasahování do živé kauzy a nátlak na státní zástupce.

Přesto jste se 5. 3. v diskuzním pořadu veřejnoprávní televize vyjádřil, že Pavla Blažka neodvoláte a
považujete věc za uzavřenou. Občané ji však za uzavřenou nepovažují.

Tak jako jsme střet zájmů hlídali u Andreje Babiše, hlídáme ho i u politiků této vlády. Střet zájmů Pavla
Blažka podkopává důvěru v celou vládu i její schopnost hájit demokratické principy při správě věcí
veřejných. Ztráta důvěry občanů ve Vaši vládu může vést k příklonu voličů k extremistickým silám. A to by
neprospělo nikomu z nás.

Proto se na Vás pane premiére obracíme, abyste Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti odvolal.
Pokud k výměně ministra spravedlnosti nedojde, můžete očekávat, že znepokojení občané budou reagovat.
Jsme připraveni se ozvat a udělat další kroky. Nikoli proti vládě, ale proti neudržitelné situaci na
ministerstvu spravedlnosti a proti nedůvěryhodnému ministru Blažkovi. Jeho setrvání na pozici ministra
spravedlnosti totiž zpochybňuje důvěru v právní stát a v princip, že pravidla platí stejná pro všechny. I pro
politiky a jejich kroky.

Jedním z Vašich předvolebních slibů byla komunikace vlády s občanskou společností. Považujeme proto za
férové a transparentní informovat Vás o našem odhodlání na věc stále upozorňovat a podpořit tak sílící tlak
občanů na odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Dialog vlády a občanské společnosti začal
existovat až s Vaší vládou, pevně věříme, že nesouhlasný postoj u konkrétního tématu na tomto
partnerském přístupu nic nezmění.
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