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Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod
Alena Vitásková – nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Praha, dne 27. 1. 2019

Vážený pane ministře,

zasílám vám výzvu „Hlas volajících po spravedlnosti a právu“, která byla rovněž zaslána
premiérovi Andreji Babišovi. Od něj jsme obdrželi odpověď, se kterou nesouhlasíme. Situace
v OČTŘ je pro občany dlouhodobě neúnosná. Nejedná se o selhání jedince, ale jak jeden
z mnoha stěžovatelů uvádí o systém. Cituji:
„Díky těmto státním zaměstnancům se z českého právního systému stal přímo
ukázkový zločinecký systém, zaměřený na beztrestné okrádání a psychické
terorizování občanů, kteří se naivně dovolávají spravedlnosti u zločinné české
justice.“
Vážený pane ministře, v jednom ze svých dopisů jste přijal politickou zodpovědnost za stav
justice (státního zastupitelství a soudů), tak prosím konejte.
Institut AV bude nyní pravidelně veřejnost seznamovat s celou řadou stížností, které občané
požadují zveřejnit a některé z nich byly adresovány i Vám. Jak z těchto stížností vyplývá,
jedná se o kauzy mnoho let přetrvávající, občana a jeho rodinu zcela vyčerpávající, nejen
psychicky, morálně, finančně, společensky, ale v neposlední řadě i lidsky. Z celého děje
všech kauz vyčnívá nefunkční spravedlnost, spravedlivost, neznalost zákonů, arogance moci
a především jistota nepostižitelnosti těchto složek, ať již v lajdáckém, korupčním, či jinak
motivovaném konání. Jedná se nejen o OČTŘ, exekutory, ale v neposlední řadě i
zaměstnance Vašeho úřadu.
Předpokládám, že státní úředníci by měli být řádně proškoleni a být si vědomi, že jejich platy
jsou zajišťovány právě těmi, kteří do státního rozpočtu svými daněmi na ně přispívají. Podle
toho by se měli chovat a všichni tak poskytovat občanovi službu, nikoliv ho uštvat k smrti a
tím považovat případ za vyřízený.
Jako první Vám zasílám v příloze kauzu pana Miroslava Schotty, jehož případ začal v roce
1997 a rozhodně nikoliv vlastní vinou se dostal do situace, která je způsobena nejen
exekutory, ale i OČTŘ.
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Vážený pane ministře, očekáváme Vaše stanovisko, jak bude v dané věci naloženo a
ukončeno nelidské týrání občana pana Miroslava Schotty a jeho rodiny, jelikož jsme
přesvědčeni, že dochází k porušování nejen zákonů, ale i Listiny práv a svobod. Očekávám
nejen Vaše stanovisko, ale především sjednání nápravy.

Předem děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Alena Vitásková v. r.
předsedkyně Institutu AV
Institut Aleny Vitáskové z. s.
Záhřebská 30
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Příloha:
1) Co: dopisu na MS ze dne 17. 1. 2019 – odesílatel Miroslav Schotta
2) Výzva občanů a spolků „Hlas volajících po spravedlnosti a právu“

Vážený pan
JUDr. Jan Kněžínek Ph.D. – ministr spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 00 Praha – Nové Město
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