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Smlouvy platí a dluhy se platÍ
Právník Zdeněk Altner vysoudil
na ČSSn 337 milionů korun. Ani to
ale moŽná není konečné Čís1o

e Sporú s!ěkdejšjm advokátenZdeň
keŇ ALtnelenr dostala ČssD př€sDě

to, .o zasluhovaLa' 337 miLionú korun,
ktelé ná zaplátit do pondělj r1' dubna' je na
české poměly dÓst, jenŽc strana s Alhrclem
podepsa]a 5ú1ÓuvuauŽ lied 16l€ty!r! mělá
dát to, co Svýnpodljsea slíbiL x'Iiloš Zema!'

vroČé2ooo c]rtčlA]t.erpo.ssD zavy
souzenj Lidovéhodomu Zhluba 1a5 n]lionťl'
Když odněntnedostď, podď několi]. Žďob

a jedna2ljchscpied dvěmatýdny ux'Iěsts]<é

hÓ soudu v Praze ujala' slo,,po!ze'. o 18,5mi
lionu korun' kte!é ovše'n smluÝíi polotave
ÚŠi o,3 pro.eĎta d€rÚč (bezúálá 11o plocent
ročné) nafoukla do absudnj.hroznrěfu' cssl)
tvldila, Žeto odporujedÓb{nrDna!ům, jen-
Že městskr. Soud rÓzhodl, Že ,, takoýó Š,nfuýni
pokuta není'jdk llÓlazuk ka\stdhtfrí i1dikatu

lečnostj' Po listopadu se sta] rcsljtuentem
! zafu] podnika1. Dě]a] €konolrjckého po
Edce' mě] kozi lannt a'yráběl5ýy, klÓné
toho byl advoltátem a koltuzniú splá\,cem

mino ji.é Zklaůova]ého sÓ.iaListickélro
podniku osAN (odb}t stlÓjů a nářadi)' UŽ
telklát Zeuja]. Dostal sé do spolů s !ěřjtelj
a týdeníkluro o něú v lÓ.e 1999 napsal séIii
článlů, v€ ].terýcn se plopila] hialnějehÓ ne

uvéiitehý aletit pii podáváni Žalob'
Na začátk! 90. let plobě]r]y tzr' celÓrepub.

likové zápočty poh]edáltk, ovŠ€n Altner ne-
hledě nato d]Ú'líkům osAN lozeslalpLtÚc]r
]3 iisjc Ža]ob' věiit€]iun!?di]-vneúspéŠné Ža
loby a obzvlášťspory klrjli bagáté]ním část-
].ám (tieb! o 7]] ]rorun)' Náklady na zastllpo.

'ániliéd 
sold'byly e.orníi a vyšplh]y se

na \.i.e neŽ 1oo Dilionú |orun' v dubnx roku

Altner býval úspěšný advokát' absolutně
neus|upri mlz a rake l Ieimé jedIna b\ ]os \e
známém vesmÍru, která přimě1a Miloše Zemana
l< ro*u. aLr; rJm seDe olna!'l za debi a.

rd, nepřm.ř€n'.,. Navjc jé teol€tjckymoŽné,
Žetento účet leni konéčnýacssDbude mu
set ALhr€rovi zallatii kvúli jeho dalši Ža]obé

PÓzoiuhodnou ve]ič]not případx je sano1
ný Altnel' !r e.má]ovém \.yjádřenj plo tý
denÍk EuIo napsal, Žej. kvů]] šikaně ze stÍa
nyslátnich orgánů,,u'ž!o iodl letodtó.án
na p}ekučně nepÓstižitelné nini,1lm 776a kÓ

ťun starcbníhÓ důchodÚ ně1íčně.'' v lrjnllos.
ti šLonicméně o úspčšnéno ad\'o]ráta, tiikrát
stihanéno splávce ].onkuu íípodstaty (Ált.
nel tvrdj, Žejde o poljtiČt!motlvo1Enou].n-
mi!álizaci)' absol!tné neústlrpného muŽ€
s extrénnimi polanovýlrj rysy a iaké ziejmé
ojedinou b-\rtost 1,e známéú v€slríru' která
piimélaI'Iiloše Zenana ]t tÓmu' ab' sám sebe

l(RÁcHY A l(ozÝ
V 8o' letechb],l Altíer podnj].ovým plávni.
kelr Českos]ovénŠké vědeckolechnické spo.

2ooo (to uŽ vysoudil ridový dům) ho poli
cie zača]a stihlt' Brzy o\.Š€m obvi'1čni zluši
las tim, Žejen naplňova]liten' zákola' Po
dle A]tlera Šlo Ó úče]ovox ].jiniinaljzaci, a to

',Ž 
padnětu Uřdd| llidy. '
Dů]eŽitý prc!áš přiběh je |akt, že ú.etnictvj

osAN \€d]a spoLeČnost ofuniá, kterou !']astDi
li mistoliedseda .ssD tÝo svobodaajeno po
ndtyně rálboIa snopkol.á (oba později 5](on

čjli ve \.ěZé!í za v}'tlnelÓvátrÍ LibeÚ''

KTEREJ DEBIL Ťo PoDEPsAL?
vLidÓvélr doňé sidli]asociálnidéúÓkracie
odÍÓku 1907 až dÓ DásiLlrÓho sloučenísKsČ
! loce 1948' Na záčátku 90' lel se zdálÓ, že ob.
!o!tú čssD LidoÚ dům plostě jen pieve,
mc. ovšemminislcBt\.onnan.i tezi o kÓlti
trljtě Stlány odlrit]o a stejný názÓi něL v ,áii
19!16i Klajský obcnodni sÓúd v Praze'

sc]rylovalo se k odvÓlacímu jed!áni' stra.
na fuěla kn]j nejasĎogtelr v danjclr obstave
né nči],. b}]atotálné bé2 pe!ěz a plávěteh

dy piived] s\'oboda Altíera' !ýŠledken bvla
m andátnj smlÓlvá z květná 1997' kteloll za
ČssD pÓdepsaLz."man (a jednoth'é stlaly
pala|ova] s'oboda). A]tners€ zavázat, Žé !y
soudi Lidový důn, Óko]ni pozemky a takÓ za-
dIžo\.ané íájenné, které za uŽÍ'ániLidové
hÓ dÓmu platilaslo]cČnost B' H' ceítrufu'
PÓkud by pio]ná], nedosta]by nic, v piipadě
úspěchu mč] náIok na odměnÚ Ve výši deseti
plocelt Z hodnoty Lidového dÓmu' pozern]al
L nájemnčho' .' B]'ljediný p/á!'líl. kt€ri n.is
bll Óď)oten zaýLao!4t pfukn.ky bez nófÓku
na han.róř' (',') ý té |lobě jsn1e db nikdÓ na,ě.
ňll, ž€ t€a soud 

'!ňrqene..piizna] 
v únoÍú

2oo7 deliku Dnes Zemar.
!]t!el nicméně ! lednu 2ooo uspél

t Úíamiho soldn s tonstllkci, že ná pÓVá

L.Č!ou sociálni denokracii liino navazÓvala
enigTantstá ceskos]ovenslá So.iálni denÓ
kracie r'zahraniČi, a když setátÓ ŠlÓÚ.ilá sé
znÓ\.uÓbn.venou po]istopadovou cssD, pře
neJ] na n' piávo k Lidovélru dom!. v čen.
nu ]ooo pÓs]aLÁltner stlaně |akturý ve
ktel!.n Žádď z]riuba 145 miljo!ů'!řes 50 mi.
Llonú,a llsouz.niLidovóho domu, 72 mi
Lioluzapozenk}',r8,5mi]ionuzáZadrŽo
vané nájemné (právě to nyni 9oud Altn€lo
vi pňznal) a ib]'let 7a úroky ze ZadlŽovaného

rl1o to hcd.ě ] Zema!'jak později na.
psal 5oc jálni i.nokrat Richard lalbr, Íeag.
va] (zje\.á ne úPlné VédÓfiÓú) sebekritikou.
když PIi s. zm.hljen na: '(t.řej debii 

'o 
po.

co JEšŤĚ ČssD HRozÍ
ČssD snr1ou\l nedod.Žela a A]tne!Óvi zapla-
tila jen Zi i-] jo!zeni r]dového dÓntr, atoješ.
tě jen z.á!ii ' Tie|i.! 2 oněclr z]rrLĎa 50 Dri]io
nil (r..5 miliÓnJj úu !Ósl3la na iLč.t a zby
lé c\ i iie:j.l ( ]] '6 r!]'onu) s]oŽi]a do soudni
ú(h.1]. !r.:.že:.. lvůj pÓdil přih]ásiLidva
dosud Úa].ni j.-.r.\ i |loňocnici zdeněk
Hájek.1:.'al'-lirth Minochodemoněch

.okspo.i..'::.]: !9 uŽ netýká.
Zenan &:- :: :.].]Íát doptrstili o dové

dal3] nsj.:l:.: :.::it nru ]Íto s€ soxditplo



CSSD Íepo]t

ALTNEROVY I\4ILIONY
VrcG :000.htil2deně(ALtnÚ po.ssD

73 korun' A]tner podal Da cssD iaduŽálob. ve
Lterých se doniáhal podi]u ,e zad'ÓvanéhÓ
nájennéno' lodiL! na lYsÓuze!ýdr pÓzeĎ
ci.h a !ňznáni i]zných lLLvnjclr pokut' UŽ
v]istopádu2oo4 mu obvodni soud ncpla\'o.
mocné piiznal Ódměnu za zadržovanénájcD
né,jenže odvoLá.' nzeni setáh]o a d€]initiqi
\.eldjlt pad] aŽ pi€d d\tnátýdny'

Rizénio ostatnic]r ŽaLobách soudydleAlt
nela ,.Žďtd!iiy, Íd,]:jten ne'1ěl na sout|ní pa
!latA]],.'' ovšen žaloba o 

', 
nj]ronů koiun

(asrntuvnipokutu ktomu) Za !-1solzené po
zemly stále neDÍ plalonrocné zastav€na) cÓŽ
pnpo!\!r 

' š\D \1]me ptoto
Že oněch 3]7mi]jolub!'1len ja]oÚpředkim'
Do kaEtjinicrnétré IÚal€. Že se pňpad tá]r!e
uŽ toli]rl.t',,Polld b' loto ro:iodnltÍnena.
Ó]/o práýni 

'IÓ.i 
(4hier by Dro]rl pop]atek 2a.

p]atil nebo dosá]rloui le]ro pIomirruti pozn'
Íed ')' ýojí ptÓh Ú',edené ža|abě odúýadněná
nán ir&a ! ron /.en i. z ni Stanovjsko Stlany.

oD sLÁvY X zAPoMNĚNi
Pňlad A]tlei.,Ži]'hlavně vletech 2oo5 aŽ
2oo8' Altner lehd]' poiáda] tis].ové ko!íeleD.
ce, po|uŠil 5e pos]at cssD do konkulzu a ob
sta\'t Lidovt. dtJm. Í]ánova]také, Že zaŽa]L'je
stát u lVIÓPsIého soldnjho drcIa.lo ČssD
chtě] tenlrrát b.zmá]a 20 niljard, což opira]
o da]ší ustanÓYeni fi i]ndátní 5úlouv-l', LtÉ

'? 
určuje snlUYnj pokutu ve výŠi lro.enta

dcn!č za liijmr' ktelé pied njm ýra!! zataji.
cssD lehd' cnápa]a, Že]e Zlé, a lejiDiedsedá
.]iii Parounek 5e pokusi] Ó dÓhod!, ktelá mi
ř1]a k !omu, 

'e 
b-v stnla p!á\.nikovj zaplat]la

to, co nél !úvodně dostat ovšembezp€ná
Le' 

^ltner 
odnit], dohodapad]aapřilad zača]

usiDat' Tis]iové Nont'erence ustaL' a véci se
pro Altnela obláti]V l horšjm!'

v ]edn! 2011Á]tIlelaze sých řad vyikrt
]aadvokátnÍkonÓla' Niko]iploto, Že b]t chtěL
!ňliš, ďelroto, že veiejné m]nvi] ozálež]tos
iec]r s\.eho Llienta. cssD' Á]t!el s€ poté !ře
sunul na s]ovensto, tan sé ale cobykon
lulznisPIjlce dosta]dostietusezákoneň'
Na kÓn.1roku!0]]] 1ro k!ťl]i tomu. žencode.
v2d3] !lé!ru nástutci účetni lodk]adl' zatk]
! Belljné lÚeipol, \'e vázbé stlávil desetmě
si.x a nofenskýsÓud nÚ poté1lestnÍn pří]ra
Z.nr u]o Ži] pfl]ioč!í tlest, Óvšem piírad dosud
n.ni Flavomocněrozlrodnut, Da]šjrozsudek
]]l.eÉ ak!t!ě Čcká i v ČesNu ná ]{oncj dub.
ia o!ětjde o].onkuÚ' teDtokrát sloleČnosti
f nto.in skrd]altaAltnei j€ ÓbŽálovanýz oý
ú]settiŠi.Óvé 7plone!.čry. obapiipadyAltler
Óa]ačlje Za ši}an! z. stlaD! ČssD, piipadně
''Ď|úhské ÚekÚnw |feniéÍa Fica" '

NI.'DE JEN O PARACRAFY
l]Ž lied desetÍ ]ety. |dlžještěnovnráiůh
.sob!ě dá1ta] IozhovÓry, se Altner v-vz!a.Ó
lalklajnj podeziialosti' Za !šjm viděL spilt

nuti cssD, nepouŽival auto (co tdyby!ěkdo
poškodj]bPdy) a.i nobi]lri télelon (odpo
Šlech-v pře.e) a novináii' kt€ři za nin piiš]l
('.étné autola tohotÓ ólánku), rnuséli odložit
rnobil ná puštěloumiNrÓv]nlu. To nu zůstá
]o dodles á nejlépe ze všehÓ ho c]ralakterizt
je zPúsob' lakýn \.ystupova1 u soxdÚ' ktelý
mu piii]r] 337mi]ionú' NeNLále \.znáše] ná
mitk!'' donábal selieslé plotokoLa.eá do
bě]a lozpáli] sÓudky.i lre!! salalievÓvou,
tsotrz pozname.l. re \e L\suj.srolen,r. na
3''j no.enský llÚ do n.Žáýslosli sou.1ú..'

znito jako pňtaŽeDé za v]asý jenŽc].dyŽ
si člověkpiečte nedáv!é PÍoubkolo \Íád.
ieni]ie kauze Altne!' !é ktelém někdejšíple
niér slinnás]edovnitlm nTazivě vytýká, Že
se zbalili schÓpných (jim mjatý.h) llámjků,
,,||otď4 tady ne)Lte jenan a paft19tď)]' ak tdké
Ó lont4l|, nd sÓ!d../r atodobně..' nápádne
]ro, Že zda]eka!€ ltemlselbýtjcn sti]rÓnan

vÁclAv DRCHAL. Ú.haL@mf .r


