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Ke článku „Viník byl spravedlivě potrestán“

Dobrý den, 

reaguji tímto na výše uvedený článek, který vyšel v posledním čísle Besedníku.

Přestože  byl  článek  anonymní,  nezbavuje  Vás  zodpovědnosti  (  §  4  zák.č.  46/2000  Sb.,

v plat.znění ) za jeho otištění, ačkoliv špatná reklama je taky reklama. Desítky e-mailů a SMS

zpráv  mě  ujistily,  že  právě  tento  článek  vyvolal  odpor  k anonymnímu  autorovi  a  zvýšil

preference  sdružení  JISTOTA  ve  volbách.  Spousta  občanů  je  s vývojem  celé  kauzy

seznámena,  proto  vědí,  že  Vámi  uváděné  informace  jsou  nepravdivé  a  otištěné  pouze  za

účelem poškození mé osoby před nastávajícími volbami.

Pokud  by  byl  anonymní  autor  neznalý  mé  kauzy,  je  třeba  uvést,  že  k žádnému

potrestání mé osoby nedošlo, neboť:

1. výpověď z pracovního poměru,  kterou jsem obdržela,  neobstála  u soudu,  proto

zaměstnavatel  rezignoval  a  vzal  výpověď  zpět.  Ono  dát  někomu  výpověď  je

v dnešní  době  velmi  jednoduché,  mnohdy  v praxi  zneužíváno.  Proto  jsem  se

obrátila  na  soud a  vzhledem k tomu,  že  zaměstnavatel  nebyl  schopen vysvětlit

důvod, který ho vedl k ukončení pracovního poměru, byl nucen vzít výpověď zpět,

odpustit mi náklady spojené se vzděláním ve výši asi 22.000 Kč a uhradit náklady

na soudní jednání.  Pracovní  poměr byl  ukončen dohodou ke dni 31.12.2013 na

moji  žádost,  neboť  jsem  již  nehodlala  pokračovat  ve  výkonu  práce  pro  takto

nesolidního zaměstnavatele (resp. současné vedení zaměstnavatele), soudní jednání

bylo vedeno pod spis.zn. 13C 167/2013.

2. ani kauza přestupku není dosud dořešená: Toto řízení ještě není u konce, neboť

jsem podala žalobu ke správnímu soudu a dál pokračuji v obhajobě svých práv.

Soudní jednání je vedeno pod č.j. 18A 19/2014 . Pevně věřím, že spravedlnosti

bude učiněno za dost. Proto ani v této rovině nelze hovořit o jakémkoliv trestu,



když  řízení  ještě  není  u  konce.  Pravomocné  rozhodnutí  ještě  nemusí  znamenat

konec  kauzy,  když  správní  řád  a  občanský soudní  řád  umožňují  další  opravné

prostředky. 

Škoda, že pánové ve vedení města nemají hlubší znalosti práva, které by aplikovali

v praxi.  Nejenže  se  neorientují  v oblasti  pracovněprávní  (mimo  onu nesprávnou  výpověď

jsem  je  musela  několikrát  instruovat  k vydání  potvrzení  o  zaměstnání),  správněprávní

(zajímavé názory a závěry), jak je vidno taktéž v jiných oblastech práva, o slušném chování a

dobrých mravech nemluvě.

Dále  si  dovoluji  podotknout,  že  ve  článku  byla  mnou  prezentovaná  informace

označena za rasistickou a xenofóbní. Já jsem však nikoho neurazila ani nehanila. Ne všechny

informace týkající se Rómů musejí být rasistické či xenofóbní. Faux pas se naopak dopustil

autor  článku,  když  o  Rómech  hovoří  jako  o  nepřizpůsobivých  občanech.  Rovnítko  mezi

těmito pojmy však NEEXISTUJE. Nepřizpůsobivým občanem je občan, který laicky řečeno

dělá problémy a nepřizpůsobí se právu komunity ( obec, region, stát ) ve které žije a nemusí to

být každý Róm. Tatáž mnou prezentovaná informace byla označena taky jako nepravdivá. I

zde se autor (vědomě) mýlí.  Všichni zúčastnění celé kauzy dobře vědí, že informace byla

pravdivá  a  šířena  dokonce  samotným  panem  Lusarem  (k  tomuto  mám  svědky  a  jejich

vlastnoruční podpis). Za „nepravdivou“ byla označena až ve chvíli, kdy se to hodilo.

Prosím, aby další informace byly uváděny pravdivě a žádám uvedení celé záležitosti

do souladu se skutečností i když Vámi otištěné informace nesplnily Vámi očekávaný účel, to

spíše naopak.

Děkuji.
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