
JUDř' Zne!ěk Altr.r
Nld olšinui 2445/ 27' l00 00 lElE l0, ČR
k. sdžnoď Jiřího P@ubka a cssD p!o' na sl.Ínl mei
v solběhu s vÉždou svého ptáhj}o zásfup.e ve spÓrsh
nePrNnadé ýyškl|[ÚÍý e*BMu adýokítj cAK,
Kominálska 2''{.839 04 BEtisiava 32, sR
před vEždou, v nin.i .,slidďiý. sn.ru
na súhí ň@i ňeávis|ý výkon advokacie SAK

apsmý u cAK rEd ev.č. 5ó48

'eáúslý 
výIoI advokácř.

s ČssD JUDI'EmesI! valk4

aptrý U s^K p.d ev'č' 0766
R'Fio s čssDJ PďoÚb|' pro,

PÉzidénl České republjty
tng.Mi|o. z.hú
HÉd
I l0 00 Pmna I

C2och Republh

Currch Ll0.20ll

vý'r preid.Dtu čBké Épubhxy
k podÁ.i oaÁbéui ž.|ob.i Mei rod.ibo adiniho s!d! Ý Eaagu

Č6kou Ép[b|ikou pod|e čLl3 pbnl) funlkébÓ slilutE lcc.

lbrrcim se na Vás jako na sňlurTiho pafuem. se ktrým jscm přd t6ti |oo, dnc
1' |@' Ú,"i.t rudlbi h|om !a AEpovď| ťBH sEány smiáhě dmokraL;c|e
cssD' |. qno'.íJ v|eict{ho prává * LidoEmudomu'

MaňdáhJ smlouw jsem uavřel vdobé vilc' Ž€ Švýfo sbilionoťn fiajctkeh, kery
j*m tehdy v|ashil převáhě zrÓdiínýoh reíifuci, mohu ples hózbu zE'áty v plipadě
neúspě.iu, získal 

'jíeÓvánim 
sporu a čssD v připadě GÉÓhu nej.n odménu l0%

z qmoŽeného baj.rll! ale i pňspět k búspo.enlŤIí finmčnÍ nedvislosti č€ské politicté 9éĎy
v době dohadÚ Ó nen.inamtrí,n nnecováni oDs a dalšlch po|irjclrjch stfu '

sýÝ úýa*| 
'krlnuémndó!"| 

\nlouý]u 

^?ň 
lpl"il ,7 ý|'2000 Je i.n .p|re-|. '"

z čssD ín! nejboha{!| po|itiď' sMav ceské repb)|;'
Nejen žc svoje áva|r zmmdábi sm]ou\j ČssD dosud nesp|ni|a. sn.h. ČssD

vyhnout s pl nl zóvaz*ů se sb|a od i2000 duvÓd.r !!!g4!-!!!!i!9!4r'n.skn|eč^é
maillému a s}stenati.kénu ulaj.néňu aeužvÁn' 3!Ární nei k nelidstv krutómu'
ponižljicínu acház.ní' k.Ié ÚÍiluva osN pÚb|ikovMá i v ČssR Dod č'l437es sb'/t

Poslupně téměi Yš{h'y subjekt na p|nén' snluEich ávŽk12 nÚdÁbí sÚlo!Ýy 4
dne 2'5'1997ja]&oliv aint.resovfué svojl fiDkci. pÓsbýéiim' či zjiného piíwího 

'lůvodujsou aeuáťn eíElÍ no.i nučdi. od nimořÁdně $fistjkovÚých poýupú ÍinÓl]Ésbjtlo
psychického qimni a|ož€ného na diděni. Př€s F€Pekuci daňovou, spniví', občEskopniwi
soudni, aŽ Po mu.oJ krininaliuci. !ěaěíjn a likýidaci njřmýni Wždei soudců a

sám jsm byl aeužlvánín ýáÚl nei Ej.ě stÁtm orgmiDvmýň íósilin posupně
oloÚpén o svúj slmilionoÚ hájelek. z něhoŽ jsem pÓ rvíenl nÚddtr'í snlouv'v dne



2'5'199? ván tii mky e'ewoI sPo. o Lidový d|h' nEdil nětolik. milionové Dlí*lady za
p!Áci i"r;něs1'!ecú ýý.d k&@lóří, glužby kŇFnjioí€h firem, $udní.l' aalců ! dalši.

Abych sotv. oáod| v!.2000 Uslavní soÚl' by| v. sy: naini velkorysosti podvedéi
z|oěimým gPolčd]o sÝýcn dvÓu aGtend' klišťálově úPtamého s'loisllva GMsq všeho
ýhopného místopied9dy vlády ČssD JUDr.Pav|a Rychelského' JtušnÁk!.. Špidly' s aEenty
BezpečnostJrl 'i!írmďnl Šlužby sninulosti stB zlad ádvokÁtÚ' bďé Fte mocni|
k zi*upováni cssD t ploslai její dIuhicIé svévole pohrdá!ím Žw2tů cssD z mmdáni

Aby mě frohli nýri vydiÍď tim, že jsem po l3ti lď*h odporu proii lajně slátem
úBdibveébo z|očilu nučei odtáán m exekučn. nelodiáte|né 

'vo1''I 
mininun 2

d|]chÓdu. |cř j. v}!|a6o v édqe ''5a... |oan c6|dch m6ičně' ia}o ieniný múj p i.m'
|\dvl i |H Je \ c6té Epub|ic po rydán' pri |o,g1ého ňdirárólÍhÓ .'.ybč€ adninifu| ivol
Rob€fu Fic'a vel€jně pÓ<lezielébo zúó6ti na nijmé Wždě ného pniwiho stáluP€ ve
spor€oh s cssD' př.dsedy býváléhÓ čskos|ownského usllwílD $udu jmenovÚého
prezidenlem av|em' advokáb JUD.EmBto valka' ktsá byl. spáchána dne 3'l l '2010. prc

P/otože jW 
'ýé 

.iy,r *d,cn. ne.Lil|i s,1loMu splnil už ýL aq' kd! kle bll
44!!!iL fujen př.lk.dou cssD, d,. 1 pr.d'.no, ýIódr c& žené o.l'|ory..l zÍantce, udné
|!s|oupen.. pofubké s|r"nr ý ldech fuisl2d"jl!ích, y6 ndř. ú@í| qo1bdpo'&In^ni u
|o' @ Isplněnlfr zóÚZ}ú př.ds4, cssD l,dni řádně a včs podl. nedátni so|oulr Z
dne 2'5 '1991 ,ž ý e 2000. jste náslelně zPúsbil.

za všabno nás|.dn. h.užjlI sútll n@i knučml vš..n subj.ko m plněDí sluEiď
'vád<n 

z'.ed.{ríj filNy E itE 2.5.]97 jaldoliY zint.Nveýd! rd oimořádně
sofisibvaných poýupú mimoE€stlíno psychického qýfui záloihého na sIidéni. př5
peEkuci daňo!ÓÚ, sp.Ábi, občeskopráWi $udni, áž po muě€ni kiminaliai' véaěnin c
]ikvi.laci soudcú . advok]áó nijeĎ.ýni vmždmi. lÍe.é fuí!|o y .rúsler&n nesplnt,l záýa*ú
1 M.úúhi s"iow}] a dae 2,1997 už ý L20u vdhi Jn,ko pt.Ílsala! č$D . ý1ód]' čR,
,ae|e iejýúší dn spol.odpoýěd,oš|i př.n.ýHň y!'

spolwdpoýlófugt Á|D, žb záýa^1 z nedá!'l mlouÝ * s1.ly od r2ooo důvodeÚ Ve
snys|u Unur! osN k muěal lrininalia.í. věáá'lil' a dokm.. i YÉždénim $udcú a
ad\okÁ'ů' n+ň v Ce*.. al. io} Jc uwo.no \ ptiiožcné ú5úEí stl,lost 

^ 
óe 28'e20'1

předsed*yni UsEhůo$udu siÓv.nsté republiky herré Mojý]ow, podekld.i"$'idď|D a
váj€hné výpÓnoci" sMERu Rohíta Fia a ČssD v nédii.h ČR. sR d'c 23.3'2006. i ve
s|Ó\ q!I\e I epublif,. yÁ 4 

'/rd" 
. nk do tad.. ťfu ,.ú"ý.

ohýh přt|ož.M fudn džŇi z. dp 2&9.2013 
'ý.t,čí',' 

ba,$fioa ň.tÚI pIo.I
d"BI Á!č.n! z. b.a6de Wu.nl ráJwjch 

'mht Pbl tl.!ý hój.mé wo,ny' J.dtňý
t.lo |.n kolobět 

"1ú,2 
4ý,ý, j. úú2ěDž Ezóýw a n.s,."fuý sold zánk' sxutcčně

nez'vis|ého a nestatrného soudu ú v c€ské mi slov.oské Éplblie nfui.
odvo|áváÍ * pĎto ve sDyslu čl'lo Ústav1 na fubski stafut n1ai'l'od'lho 

'.í,/t!osr,||ý lcc'krÍý pon .' ul20|B sb-6a'sÚ|Úý je pÍo Čátu ryaúr4'bgaLiBbfu!!!!
lgwýji4L

y!.Ióní a-npskd,o za|,t!,č. .'lbólnnfuiwu pod.ZH.ho xoba|a lt.a Ú okol,6|í
Mdiljch j Píilož.dl ú'ltJnl sl{žn6li e d,. 23.,20]3. na firc lej€n jak. Óbče Č6ké
rcpubliky' aré i Óble8 EUp'ád, !4. ýýDn P.óýnl,n účb|ý ,"dle .ówtú č4ké i slrýénsl|ž
fcpublik! 2 ruúnófuddkú s,,!uý pnýúnos1 Č6k. l sloý.Bké |éP!bliL!'



zal|Ádá rak povinnoý České Epub|iky plnit závazky z mezinďodnich smlw Óaačených
v pii|oŽené ústawí stíŽnoíi 7t dne 28'9.2ol3' kterými je nejon slÓlenská. ale Gké Česká
tpublikaý]izána

Pied jiňýňi !ÍocesnÍmi poÍup! podle RÍrského sbfufu lcc prto nemohu ve !éci
úieňné vraŽdy D!'va|ka pominoul ceskou republiku. v čéle svámi jakÓ pÉndenteÚ

Jsen váán ko|.giálnipovjnnosti k b.'reýně zvmŽděnénu kole8ovi Dr'valkovijiŽjen
plolo, Že afuPoYal soudní spory o námky z medábi sm|ou!y' ktrou.js.m dn.2.5'199?

Neobncjm s pmto m Ví; jen rako nu prezjd*Ia cské republiky' hery je v'án
závazky c.ské rcpubliky zmezinárdnich sm|Uv ozna&.ých v pňloŽené úst.vní stibosti ze
dtre 23 9 20 |] k mojioch.aně prár a svobod oběfuaČ6kérepub|jk) a občÚg EU'

ob.acim sé na vás ijakÓ nd sm|Uvnjho páínéIa z ňaidátnj sň|oÚvy ze dne 2'j 1997.
k..ému Pi.ce užjen lidsky nemúř bí lhostejné' Že v souvisLost] sjiň uzavlenou nodátnl
sňjouvou 2. dne 2'5'1997 jsu beare$ně zneuŽilin siílií moci mučEni a vražděíi $udci a

Ápshji na vaši spo|Uodpovědnoí z m dáhi sm|ouly ze dne 2'5'1997, kerou jsem
s Vámi uavřel v dobré viie Ýé váli osobÚ' kteií po spLněíi smluBich závaztú ! r.2000 nnotr.
vašin odýoupenim u funkce piédsedy ČssD' Ú] Bstoupenim zČssD n€moh|a po r'2ooo

obúclm se 
'Ňto 

ia V6 nejen .,ako na prezidenta .eské EPUb|iky, ale i jako na

lňluvniho paínefu z handátdismLÓuD 2ednc2'5 l997
Dolo]uji si vás zdvÓň|e Y'1aar. dby Česká Epublikl pmstiednicNin váni JsbEné

.|ád lň}o Ru$ULl ooJd|d ldobci Me/inmdn|ho Rs|ho \oLdL ! |&gL pod|e !|
ni.m s) pimského stsfofu |c(

o situaci popsúé v pliložffé úsldwi stiŽnoíi ze dle 28'9'20l] nasYědčujjci lomu, Že
muč.ní bimin.]idi oudcú a advoMtů souv]ýjicí smmdáhi smlouvou ze dne 25 |997.
lyvr.holené nájeÚnou vraŽdou ústawiho soudce a &dÝokála JLrDrEmeía va|ka dne
3 120|0, a vydáním eflopského atykače na roji o$bu adminisfutivou Podc'elého
Robefu fjcd po pmsazeni na něm ávislého c€nenílniho pĎ|\anÁtoE sR Jarcmira ČiŽnára,
n6lědóuje tonu, Že byl spíchán z|oóin spadajic' dojurisdikce lcc. a aby č6ká Épub|ika
proto poŽídala Žalobc€ lcc o ryšelřeni sitMcé s cilem zjisriq zdájé dúvÓd váésl proti u.čité
.s.he nebo o\obdn obvinenizr.ro\)!h zo('n'r.

.J:

' 
|d\, \{h Ú^'Ó,.bfu.2,í| u'ÓpÓ'tr { \e)' pEro do\Ld T/3. Dli

dÓpis předsedk}ňč ll]idy slovenské úpÚb|itl ]vely RadiěoÝé ěis|o; 8l3/20 l l/KIv Ze dnc
17.2.201I

.ihková zpÍála Minkt.tsiv3 spÍavod]noýi ČR dne 2.l'8'2ol2 o sjednáni Y}jiňk} U pi€dÁúni
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ía Ě&|ádá ewPského ďiMc{hÓ ózkm
( |óne\ Č |( e dne 8 8 20|],'\a p'án {a A|heB byl9de evopsl.i átylď'.
úslavni stíboí rc dne 28'9'20 I3 plÉd9nkyni Úíawího soudu s|ovensté Epubliky lvetté
Moiseio!é.

všé.híy osl!'li listifué důke,' ke vš.n sklt.ěnos1en uv&ěíým vpliložoé úst.ni
stjbosri Z dn. 28'9'2013, j9fu plipdven pled|ožil k dotož€ní dokÚdld@ Mezi!&odnimu
Íeínlmu soudu lcc pÓté' m fui bude uňožněno v*oupil M úzmi c6ké Épubljky bÝ
ohroŽ.rl ného p!áva na |idskou dústojnosl' páu na žiYol' Švobodu a b€4dnoí'
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