
JIIDr. Zdeněk Altner
Nad olšinanri 2445l21' 100 00 Praha l0. CR
S pozasta\'enýJ)) l'í.konenr ac]r.okaci.- ke stíŽrlostí lng. .T.

Konljnárska 2'4' E39 0:{ Bratis]ar'a 32' SR

advokát
l.l|sally tl ( Al.' pod et 'č. 561S

],'z CSSD přec1star'enstl'cnl CAK,
zapsarlý u SAK pod cr,.č. 07ó(l

itr"'R.Fica

Ke sp.zn.36 C 2L/2010

Krajský soud v Praze
,, Nám.Kinských 5

l50 75 Praha 5. Smíchov

U

naše zn.: exli// tzototzl'
V Curychu dne 3.9.2010

Cikrínky 909/15,1555 00 Praha 5

o ochranu osobnosti
Vyjádření Žalovaného s náwhem na provedení důkazů
a odročení jednání za účelem připra',ry důkazního řízení

Z úrovně občanskoprávní,

JUDr. Zdeněk Altner, Klidná 69, 252 26 TŤebotov, okr.Praha _ západ,
adresa pro doručování Naďolšinami 27, 100 00 Praha 10

xnltsxvsou.--
Došlo 

Y řnAzE 
4dne; -B -09- 2010

4,

Zastoupen : JUDr.Eva Pu|zová, advokát, sídlem tamtéž

Za|ovaný:

s omluvou
Ža|obní návrb lze hodnotit v zásadě ze dvou prárnrích rovin.

včetně související ústavněprávní úpraly a úpraly komunítámí.

ve vztahu k občanskoprávní úpravě lze pochybovat, zda ocfuany osobnosti se může
domálrat ten, kdo v sour'islosti s jednánírn, je1rož osobnostrrí oclrany sé dornáhá překračuje
Staiut občar13 působ:riím ve prospěclr orgárrrr státní moci. tta1lř. v zajnrtr Úindu vllidy, či
Bczn:čncslní itr|cr:rlšilí slLlŽbi.. Aplil:acc zá]loru-L3 úprav;' ocl.rian1, oiobnosti na takol,eto
pří1-.:liii c|1' bt,la r'rozpoi.Lt 

-s 
c:]ou řadou ústar.nč pi.ávních nrincipů a trrirtlo jiné b;.

;l;'ip.llnínlia pl.illitik1. z1cčil.'n.jho konrlrrriplickóiio reŽir-llrr.
Zalor'aný dá1e porrkazujc na zce1a z.ier.ně šikar-rť;zlií kol}strukci žalob1, v části

dor'olár.ající se úkonů žalovarré1-ro vůči soudťrm.
Aplikace zákorrné úprar,ry ochrany osobnosti jako institutu neúřední cenzury omezující

ústavně zaručené právo každého na svobodný projev před soudem ve věci jeho záieŽitosti, by
byla skutečně zcela osobitým prvkem prál.rrího státu v duchu romrinů GeorÁe orwella.

Twzení ža|oby o vyjádřeních Žalovaného před soudy proto povďňje Žalovaný pouze
za užitečnou indicii, která můŽe nasvědčovat přes kterou instituci získává žalobce někteié své

''poznatkry.. 
vůči žalovanému, a která nasvědčuje i tomu, že v zájmu této instituce byla Žaloba

také podána mimo jiné i proto, Že ne všechny úkony žalovanéhó vůči soudům predtládanych
álobou byly učiněny v řízeních za účasti Žalobce.

Jinak povaŽuje žalova'ný tvrzení Žaloby ó vyjádřeních žalovaného před soudy za
nezpůsobilá k projednání soudem pro jejich rozpor s ústavně zaručeným právem kaŽdého na
spravedlivý proces, které by mělo bý respektováno i v řízeních, ve kterých žalovaný úkony
vůči soudůrn učinil. Z tohoto důvodu 

-nepovažuje 
žalovaný za důvodné se k tvrzením Žaloby

k úkonům žalovaného vůči soudům blíŽe vyjadřovat a pouze z opatrnosti si i,yhrazuje právo
tak učinit dodatečně, budeJi soudem k tomu lyzviín. v
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Z ústar'ně právního hlediska je nanlístě poukázat na Preanbulí Ústa.,y Zako|Ven.,u.izár'azn'lst vŠ':]r osr'iJJ..-.]'c]r p:in-';;. : :. ..';,í.,'' s:.:'l .', 

"'.,. 
.'i',.'' ' 

- 
. .''

předevšíilr o piiilci;l. podlc l.l..ljho s. Il.iil.-c pro1i ti.]ill.' .1..'.,.' i...".'. ;,:..] -i.,porttšctlí;:rprá.'.. si Ú!nrlr 7i u'rí.
Nczávis]c na modaiitáCh zákonIrÚ pr:ir'rrí úprar','. a judikatury z ní r'r'cliázcjící,zprincipu přednostní aplikace ústavního pořádku vypliva' z" pot"á, z"i"u"" 

',i'-1"o"''v konkurzu oSAN kohokoliv z věřitelů na úkor zakorrnéno naroku ŽaloňiiJ...u. áo"-,enusprávce konkurzní podstaty, 
' 
která ze zákona předchazí n:írokům 

'."",'' 'iio'* a"pravomocného roáodnutí soudu o odměně álovaného z titulu- sp.nívce, zutob"" 
'ďo., po.uslla nemůže se vůči álovanému domií}rat ochrany práva za^to, že ža|ovaný na toto-pioiip.avni

porušení sých majetkoých prav poukazuje. K uiajení informací o prot;i.aunim "I'..t* ."svěřen;Ími prostředky zřejmě institut ochrany osobnosti neslouží.
Za|obce v Žalobě tvrdí, že mu nesvědčí důkazrrí povinnost prokázat nepravdivostfirzeni žalovaného, ale toliko, že ža|ovaný tvrzení v Žalobě uvedená veřeině šíff.. Argumentace navozuje předstalrr ža|obce ajeho manŽelky, z." 

'p.i.ou 
vynakládrlní

'9rostiedlců 
z konktrrzrrí podstaty úpadce OSAN álobcem za služby jehá marržeíky, pokud

'jsou 
účtoviíny za právni zastoupení, je áleŽitostí jejich osobního so-uliromí u p.oio ítu*o'atvzení 3alovanétro jsou neoprár.rrěným Žrísahem do osobnosti patrně nejen álo'bce.

zalov1nÝ tvrdí, že tomu tak není. Postačí nahlédnout do obánýcb. áud Eti.kohokodexu advokátů vEU, kde vbodu2.1.je ýkon advokacie podmíněn absolutní nezávislostí
adv9\tita owobozenou od jakéhokoliv vlivu, zvláště z důvodu ošobních J;.,r' prie"-' 

","neávis|ost je nezbytná pro výkon spravedlnosti stejně jako nesÍraÍinost soudce.
Zalovanému tak svědčí naopak právo domáhat-se důkazu pravdy a navrŽením důkazůdostát dtkaznímu břemenu, Že tvrzení Žalovaného oa|ouiau;i skutečnosti.Trestním omfunenim ze dne 3.3.2009 označil zabvÁy nejlyšší statnízrístupkyni sk-utečnosti a dttkazy nasvědčující podezření, Že v souvislostí s trestním stíhánímžalovaného zvúle Úřadu vlár{y, zčástky přeáaných zjovanj.m -;20bó pi.'.'ióď..ir.reŽalobci na účtech úpadce OSAN. o.p. 

-v 
likvidaci byla žalovanému za dohledu Městskóhosoudu v Praze na ákonném'naroku odměny správce zpronevěřena i částka 8.314.720.- Kčv konkurzním řízení, které dosud nebylo ..i.onč"no. Žalor,aný poukázal tal:é na p..::zření

na, soubělr zločinného spolčer-rí s bývalým ministrem r,nitra S1lnis]avcnl GiosscI,tl l: i,Íl,liýIllllríslop'cJ.':. ,u r Iidl Prr.IeItI j]1clrctskyrrr.

-, . Nezpůsobilost rrej r1..lší s1lilní z:isiup}:i.l:: t;..:s,Llío:n:L:ll:::.,: :::l:1o-;:l:lj]l''' 
']. 

1: :] ] ].:i]llll'1rcllč 1li.ojcdilat nczbrr.rrjc ži1r.'r'ailé1to pi,Áir';: ri..;ll:iira., s'.: rjl:.::.:.::: l..;:lr.cli' r.ií::::,. L; ,.. :;:]:ltnár'rjltl Ža1obcc.
Důkaz: trcstnín oznánlcníIl Žalor'aného ze dne 3.3.2009' v soucinínr spisejako příloha

námitky ža'or'aného ze dne 25.5.2009 na podjatost Mčstského souáu ' P.u'"
výslechem soudce Městského soudu v Praze jUDr'Pavla Janouta
ýslechem předsedy Městského soudu v Praze JUDI. Jana Sváčka
s výhradou dalších důkazů, včetně důkazů označených v trestním ozniírnení

Ve vztahu ke komunitrímímu prálu álovarrý jako advokát, a člen Ceské advokátníko..:o^." tímto ve smyslu čl.10 a souvisejících etár*t Ústar,y aol,oraua čňu.ty'ařt"a^i"r'principů evropské advokacie p!ťaté Radou advokiítních komor v Evropě CCBE (COL]NCILoF BARS AND LAw socIETIEs oF EURopE) dne 24.11.2006, a..ri rJ,,ui."1i"i"tkomunitámích předpisů, včetně zmíněného Etického kodexu advokáta v EU a Doporučenírnýboruministrů členským státům ke svobodě ýkonu advokáta DoP.(2000) 21.Etický kodex mimo iiné zavazlýe každého advokáta ."sp.kto,,at,poslání advokaciejako pilíře a z.jsadního prostredku ochrany lid.ký"h p;';;il;ů;;i;; í""J" ̂ ".



Ža|ovaný twd| že jak ustavení osoby Žalobce do fiuůce správce úpadce OSAN, tak
Žalobní návrh Žalobce, a s Žalobním návrhem souvisící skutečnosti, jsou provázány s celou
řadou jiných skutcčností, ktcró svojí časor'ou posloupností a kauzální spojitostí jednoznačnč
sr'čdčí o koord inor,'anónt nloccnskénl nátlakrt na ža1or'anÚlro. jako adr'okáta' zncuŽitínr orgálrů
Státr]í lriocj za u1llatřlor'ání zák]adníIio eristcnčllího prlir'a podnliňrrj ícílro nezál'islost kaž-dólro
advokáta (i'iz princip nczár,islosti podlc C)rarty, r'četnč nczár'islosti ekononlické) prár,a na
snrluvní odměnu za právní pomoc posk1tnutou klientovi.

Ža\ovaný zdůrazňuje, že od r.2000 tento koordinovaný mocenský nátlďl na
žalovaného, jako advokáta, zneuŽitím orgánů státní moci nejen dosud trviá" ale v poslední
době se dokonce stupňuje.

Při nedostatku speciální právní úpravy zá.konem o advokacii, k za\oženi mandátu
advokáta na ochranu lidských práv občanů vůči státní moci ve veřejném ájmu tam, kde je
zrreužíviíno statní moci dokonce i proti advokátovi, álovarrému nezbývá, než se odvolat na
historické zkušenosti České republiky q'jádřené zákonem č. 198/1993 Sb. a nálezem
Ústawího soudu k němu, a ve smyslu čl.4, čl.10, čl.10a a čl.95 Ústaly a příslušných člínků
LZPS, dovolat se všech komrrnitrímích závazki Ceské republiky, včetně čl.1 LZP EU; a
son uvou soudu podat toto poněkud obšímé vyjádření o roáodných skutečnostech
Šouvisejících s pod.áním projednávané žÁoby.

Za|ovaný soudu předkládá k dukazu přípis Strítní zástupk;rně pro Prahu 5 čj. 1 Zt
49612000-1,7 ze dne 76.6.2000 a usnesení, Policie CR v Praze 5 CVS:oV5.925l2 0.93-99 ze
dne31.12.200I.

ozrračen]Ími listinami žalovaný dokládá, že z vt e Uřadu vlády by| ža|ovaný za
dozoru obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, jako advokát, do nabýí práurí moci
usnesení Policie CR téměř dva roky trestně stíhán za to, že při výkonu funkce správce úpadce
oSAN o.p. v ]ikvidaci postupoval tak, aby neporušil zrikon, tedy za p\néni zakonné
povinnosti.

7 -^,,.L., .,;^i ^t,,-^ ;L PUtdllj vL!' P') ll!' Že aby mořrJ b1,t ž'alovaný z vůle Úřadu viády trestně stíhán za
plnění zákorrné povinnosti, museI být z rule Uřadu vIády před zahájením trestního stíhaní
zproštěn žalovaný furrkce správce úpadce oSAN a na místo Žalovaného do této funkce
ustaven Žalobce.
Dťtkaz : přípisenl státní ZáStupk}'nč pro Prahu 5 č;. 1 Zt 49612000.17 ze dne 16.6.2000

rtstt:sgnínl Policie CR r. l'Llz:5 Čt'S:o\,5 -q] 5/] 0-93-99 zc dne 31.12.2001
r.islcc1-Lerl Stírtní ziisttlp}lr'ně oSZ plo Prahu 5 JUDr.TáIri KrLrtskó
.,.Ýs1ec]rcnl r'r,šctřo r'lic lc Po]jcic GR r'I)iazc 5 Illg. .iir.ího i{r.áJc
s r'ýlrradou dalších důkazů

\/ kontextu usnesení PoIicie C'R r Praze 5 ze clnc 31.l2.2001 je přípis státní
zástupkyně pro Prahu 5 ze.dne l6.6.2000 slým obsahem důkazem, že žalovaný, jako advokát,
byl trestně stíhán z vůle Úřadu vIády za plnění zákorrné povirrnosti zatovanjhó v době, kdy
svoje ávazky z mandátni smlouly na zastupování Ceské strany sociálně demokratické na
lymoŽení jejích vlastnických práv k areálu Lidového domu Žalovaný splnil, a kdy začít plnit
smloulu měla ČSsD, jako dluŽník žalovaného. Marrdátní smloul.u 

.álovaný 
uzavřel dne

2.5.1997 s předsedou CSSD Milošem Zemanem.
Mezinrirodními úmluvami a ústavním pořádkem České republiky je stanoven zákaz

kohokoliv trestně stíhat zajednání' které není podle ziikona trestné.
Trestní stíhríní kohokoliv za plnění zákorrné povinnosti je v tomto kontextu zneužitím

státní moci k potlačení základních práv občana takové interzity, že naplňuje znaky nejen
lrydírani, ale i nelidského a ponižujícího zacházení podle čl.1 Úmluly próti mučení a.jinému
krutému, nelidskému či ponižuj ícímu zachazení (publikovana.pod č. 14371988 Sb.).

"..."--



v}málrálrí pa]márních nárol'ů z n;:ndárLú;ň;; i.ii''',',. 
clJeÍn nct.estat Žal:i'l:n,j;;o :,:r

Žaioi,art;Í 
'':o;"..,.tu.',.. );;.':) ;;.:]i:i]'."].:i::.::.]',l:. 3l.. ]i.i.?í.' 

rl: ČS|. ,l . .l... )

\/dobč trestrríiro stí]rállí Ža]oianólro.1,oJ,.,!.".ůi.o.r 
r'llii11., b;.I z.]ti:ů l.j::;).' .ljuslici l rrejr;Šši futtkci IrtistopieJscd1 vIld;: o.;.l;^;,i.

x"J&i"ůiri2x*:.#iý.lxý"milx*téj[:$t-:m 
j"fi ;:;."",}tšl;

ČSSD-a vlády vr"aiŇ. sp1áu. r.l,t.,i 
'i'n*' -""ňžřln.^9!D 

i-"Ju9.', místopiedseda
oSAN bylo po ustavení žaiobce do fiuůce správce úoud."'J*o 

zproštěného správcó Úpadce
po"nastupu s.ta"isIaua crosse ao r.lnt.." lninlJu;;l#;. '" oSAN Poticií ČR zahájeno 22 dnů
Důkaz : mandátní smlouvou ze dne 2.5.|9997

trestním ozniímením ;alovaného ze dne 3.3.2009
výslechem Milo še Zemana

Trestním stíhriním bvlo álovanému ne-li s l'ýslovnÝm terlrr *i.i-xt-: ,;\**
il.*ltr'"'.T 5x*J'':f'"',',:.'-$ť.:":Y'.ii;r;;;i'J )i...j'iil]T'.Iťí"ill:T1}:,:Jji:'ť

výslechem Vladimíra Špiďy. 
ýslechem JUDr.Pavla Řycíetského

., q/slechem Stanislava Grosse... 
rnýslechem MUDr.Karla Kobese
s výhradou dalších důkazů

- V r.200l požÁda1 ža\ovaaý předseáu Výboru n.oěTgTypenrvoňlnr.iir..Ť.b.l..J*i#;."#ůx,ů''ffi 
';.i:T..""'"si!3"*ffi lif;:i.1|'",ff!l.flilli'*Ť.fri,'; *ilŤj'tr;iť.l souuis|osti s trestním ozniimením ze

.**' : :ll:HL:ip;# í.1?:i,.'];'"9s',::l#**.=i 1a 
propojení svého trestního

i^*ťá::ř.il.'#"#::':f 
pzo,st.";iápá.t;;ffi ď'ď.ffi Íi.i:1E.:[T:,;j::;

;'#iJlnéťtllii:;T5"il*lT:ť:il":,T'''':ffi1*m*'.J*r'étil:
.'....".'i..i,ii]J."j,.'ť];Í:,-::::::*1uo1 k přípisrr Čj. I0*]0']00l/^/oB ze dn.. jl.5.]n01

'-'''j: j'1.ll:: jll.i;;1.r.:J: lilů:ll:]:lli:i;11,;;' 1:];;l:Tlij..r;.l 

,. 
: : l.

pieclioŽ..11.: cj.,iirnt.'r'l"c. .:i:;.,:,i::;'.i.i'}li.:,,',.,] t 1 .',',',;',',,]:.l':. .] ' '.'...
s tl]jlClo\il j1I) l]l:j('Il:|| sliiI]líC], n"L''ii.,,o-o\.''. ,'l 

tr..': 'i s':i ;. lí .z':lor'''''' ' '..;'
rokenl 1990 přes StB '.přelévánírn ..a,nir'o'ňi-1.i:':;,jÁ|ťi'''.:::"j":i:]::i:;
společností zaloŽcnjcli za tínr úče]ems.q''Ái r'a"]i.iiří.ve státních podnicích oSAN o.p. a#'flili:.".ť#l'tl\5i$;.;"iu t 9d9, a'"oa,?ď.óo.r". 

"" Íilk;i;' "" řřil' -"r',i
Legis|ativní odbor PČR p.oto u" stanovisku doporučil Stálé komisi PS pro kontroluxil;i'.'if ;''J',',5 J""'o1i- 

*.'.u"ir'"'Xi"ořJ,|ř,], u,.o'" informovala jak státní
e"k-:Ú í;il ;;;ffi iffi:ff 

'#jilT:T 
k trestrrímu un'*r' orio"á"! 1T isn"'" 

"roote stanoviska nředsedy Stálé komise PS pro kontrolu činnosti BIS ze dneiÉi':ii,',Jl1; "ff#,i,T. "tený 
spisov.ý ,',"i.i j,l .l, o*"vi skem I egi s I at i vďho odboru

poznatekkdalšímuvyrzití. ne l5.5.200l projednrín a předan r.al..iiTIš.:"i"'".I),,^,
o*- .::::l::: 

|:.1*1' V-oB Slěmovny PČR čj. |O2O/2()01N}B ze dne 3|.5.2OO1pr|plsem předsedy SKPS BIs Sněmovny PóR;l. 53/,00;:s"Kí.s;]i;::í*'



17.5.200I' včetně přílohy 1/l
l"ýs|echem předsedy VoB Ps pČR RNor. Petra NeČase
výslechem předsedy SKPS BIS Sněmovny PČR Ing.Jana Klase
l'Ýslechcnr nynějšího řeclitcle a telrdejšílro nániěstka ředitele BIS.Iiřího l-anca
r'\',slcclrcnt Ing.Ruclolfa Skuhry b,rlcnr v prazc 1. I_annot,a 6 '
s výhradou dalšíclr důkazťr

. - ' Vrchní státní Zastupitelství v Praze se podnětem Žalovaného k trestnímu stihání
odmítlo zabývat. K odmítnutí podnětu žalovaného k trestnímu stíhání VSZ uy n"Josio u"'
souhlasu BIS.

' - . |ři projednávriní podnětu žalovaného Stálou komisí PS pro kontrolu činnosti BIS dne15.5.2001' a při souvisejících jednríních, ziástupci BIS pariamentní to-i'i 
"ut4ii, z"v souvislosti s tuneloviíním majetku strítních podniků oSaN o.p. a strojimport osouu.íotoro

Rudolfa Skuhry z bývalé StB, je z vůle Úřadu vlády trestně stíhrín nikďiv.Ruaor skuhra, alejako advokát žal ovaný, aže za asistence BIS je proto i asistentka žalovarrého Zdeňka Vacková
od 1 1. 10'2000 odposlouchávrína.

Dokazuje to Statistika voliíní mobilu advokáta Mgr. Jaroslava Čapka za období
2&2.2004 do 26,4.2004. Podle Statistika voliiní je asistentka álovaného áeňka vactova
odposlouchávrína od 11.10.200^0. To je od doby, kdy po varoviíní (nešloJi o objednané
zastrďování, žn je ža|ovartý BIS ,,rozpracovrín..), přestal žalovaný poůvat mobil Ňasleni
odposlechů na asistentku žalovaného po odtúášení mobilu žalovantn" 

"^"eál"j", "í* z"BIS bylajiž od počátku do té doby aktirnrí, ďe že t}to skutečnosti parlamentoi tomisi záta;ita,
aby ve slídění álovaaého a v polr-usech o jeho kriminalizaci motrlá pokračovat.

BIS parlamentní komisi pro její kontrolu zataji|a" že namisto vyšetioviání Ine.RudolÍá
|^ol::*:l: pro,podezření sdílené i ve stanovisku |egislatil,rriho 

"au". 
peŘ',.i..l""-i,

J€*z vule Uradu vlády nesmyslně kriminalizován za součirurosti BIS trestním stíhríním PoliciíCR za plnění zákonné povirrnosti ža|ovaný, a je tak s žalovaným, j.k; 
'-;;k;t;, ""součinrrosti BIS nelidsky zachiízeno jenom proto' že vedeni Čssd .a-rta pr'ii, ái""*l'-uzavřenou mandátní smlouw a takto prostřednictvím BIS Žalovariého 

" "'r" ůr"á"'"raayvvora.
Důkaz : Statistikou volání mobilu advokáta Mgr. Jaroslava Čapkc za období 28.2.2004 do

26.4.2004
r'Ýsleclren-r přcdsed1,SKPS BIS Snčrrlor'ny PČR Ing'Jana Klasc
r.í.slec]tcnr n1.nčjšího řec1ite1c a tchd:jšího nlrrllčst1ii řediiele B]S .'Iiřílro Langa
s r'ýlu.adou da]ších dLi].:azů

Žaloi.aný doručil Úřadu vlád;, dne 1.1.2010 oter'řený dopis zc rlne 30.3.2010předsedor.i vlády ke způsobu výkonu |unkcc n.rinistra r,nit.a óR ú"ni'"-.l""iň' 'p."a
volbami do Sněmovny PČR. V dopise ža|ovaný, j ako advokát, poukrizal předsedovi vlády
ing.Janu Fišerovi na skutečnosti označené vjeho tréstním oznfuneru ze dne j.3.20o9 nejryŠŠí
státní zástupkyni.

Poukiázal na to' Že aby mohl bý ža|ovaný vydirán za rrymríhaní sl^ých palmárních
it"\Y * CSSD pňpravením o částku s.gt+.lz0,--rt.na odměně správ". ,.tánt,í^.ipua".o9+N o]p. v likvidaci, byl trestně stíhán za plnění zíkonné iovirrnosti, a takto. uyto
s žalovaným, jako advokátem, orgríny činnými v trestním řízení neliásky zacháeno.

Předsedu vlády Ing.Jana Fišera žalovaný informoval, že po neúspěšném pokusu Úřaduvlády prostřednictvím Policie ČR žalovanéLo kriminalizovat v souvislosti s konkurzemúpadce oSAN o.p. v likvidaci, byl vjiném konkurzu tentokát úpadce Agrox u... 
',,ol.nobdobný postup.



Nrísledovala vleklájednaní, ve kteých nově určená soudkyně s odvoliínínr na opatřenímístopředsedy Městského soudu v Praze výýkala dosavadnímu postupu zuio**:r'o pri
ýkonu funkce správce řadu neurčiých {mllek, aniŽ by určitě u ..o.'.,-ii"t.'e oáueiiu';ute
konkrétní překrížky jí bníní projednat a schválit koneěnou zpnílrr a ukončit konkurz

Konkurzní soud v konkuran úpadce Agrox' a.s. dokonce 
"y"c'ii p*i"a"i 

^e"ikoneěné zprfuty žzlovaného ze dne 29.4.2005 nu-uř"d.,í d"."". Soud byi 
"1"*á 

pr.k',up"n, z"nikdo z věřitelů prďi konečné zpnívě nepodal nrímitky. So,,d ., rozpoi, 
' "ítů l,au. zLlstiny zíkladních práv a svobod nďrradil vůli věřitelů tí, že jím na uředni aesce v1-es"no.,

,konečnou zpníw žalovaného odmítl schvrílit a;qlovaného zprostil funkce sp.ávc". 
,

,, Po zproštění Žalovarrého firnkce' správce úpadce Agrox u.s., .oud"- ustanovený
niástupce Ing.Petr Vittvar, byl soudem do letošního roku oa*enolo.i,, 

" 
p.no' tont...^i"t,

věřitelů za jedinou činnost. Zjevně obdobně jako v konkural oSAN korrstruovat za dotrledu
konkurzrrího soudu na žalované'ho fiktiÝhí pohledávky' tentoknít v součinnosti s dotčen;Ími
orgány sťátra jako pohledávky stítu.

. |ieas9|u vlády Ing.Jana Fišera žalovaný požÁda7 o prgvěření, zda neni žalovanýobvodním ředitelstvím po1icie Praha II. poa eJ. ór'it.zo ss-zsilč.2lďí]g;;šň;';,o"*"
pro uplatňovrání syých palrnámíclr fr9ků proti ČsSD, tak jako 

" 
pripuáJ tá't.-.i,:p"a..osAN o.p. v likvidaci, aby mohl být ža|oviný obaobnjnimin"li"Jďňři;;"ňl*oi.cnu

správce v částce 2.837.587,- Kč i v řízení úpadce Agrox, a.s.
Důkaz : otevřeným dopr'-sem ze dne 30.3.2010 pieaěaovi vlády ke způsobu ýkonu funkceministra rnitra ČR Martinem Pecinou před volbami a" s';J*"y pě,Ii"". 

.-.
výslechem soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Věry Hanúiakové
qýslechem komisďky obvodního ředitelství policie Praha II' npor.Bc.Miluše
ĎulcoVe
'''Ýs1echenr oznanlor'atc]e Ins.Petra Vitt\...ra' Na Zcnlance 501/16, Praho 4, Ei]l::|]:
s r.ýhradou dalších ciůllazů

Žárjostí ze dne 20.ó.]U]0 :. ,uin''"'.' '11'r;.ii] lll. 1;ie.Jsciiir Cjlč:;ls]l. d.,', :].jstrany Petla Nečase, předsedu ToP 09 Karla S clrlr,arzenberga a pr.edsedu \lěcí r'ei.1nýchRadka Johna.

. Zlovulý je požád,al, 
'aby 

jako zástupci stran budoucí vládní koalice' kterév předvolební 
'kampani proklamovaly boj proti korupci, označili Žulouun".unezkorumpovaný strítní orgrin, který by tyt záutou nestranÍIéio a ,'ezauisteno |.o3eananijeho trestního ozniímení o podeďení že špácháni trestného činu pokusem o 'p.lřuc. ukrácení konkurzrrí podstaý ke krácení žalovaného odměny správce ve ýši 2.837'587,. Kčv konkuran úpadce Agrox' a.s., v sortvislosti s podeďením na zpronevěru člístk], 8.314.720'-Kč v konkurzr úpadce .SANo.p. v.likvidaci, a pqdeďením na souběh zločinného sfolčení.Adresátům žÁdostí ža|ovarlý povkaza' pá nezpůsobilost nejvyšší 

'á..'r 'á.ňti'enechat řádně prošetřit trestní oznámení ža|obce ze dne 3.3.2009 v řonkurzní ,,e"i řoua""oSAN' Předsedové koaličních vládních stran na žádost žalobce n"-*.""iil.. '*' *
Namísto reakce předsedů koaličních vládních stran na žádost ze dne 20.6.2010,obdrže| ža|ovaný ve věci otevřeného dopisu ze dne 3O.3.20iopr"a."á.'i"rňi ai"'iá"u',"



-rr.,' -'-- . .. -

'J: Uraou vlády dne |.4.20|0, v}:rozumění stiítního zístupce pro Prahu 2 JUDr.Richarda Houdka, ze dne 15.7 .2010 sp.zn. 3 ZN 3248/2008.
Státní zástupce pro Prahu 2 ve r,yrozumění žalobci ze dne |5..t.2O10 zcela pomíjískutečnosti nasvědčující zpronevčře a kráccní konkurzní poclsraty ke zproncvčřJ oan'ěn1,Žalovanélro jako sprár'cc 2.'837.587,-.Kč v konkurzu iu:1.e asrox, a.s., tak jako r, připadčzprone\'čr}'částk1' 8.3l4.720'. Kč vkonkurzu úpadce oSAN řp. i'iiř'iá""i*zi"io po.1iskutečn.osti nasvědčující podezření na souběh zločirrnJho spoteeni.
Mezi přípisem Státní zástuPk1.rrě pro Prahu 5 čj. 1 Zt 496/2000.17 ze dne 16.6.2000 ar1'rozuměním státního z:ístupce pro Prahu ).ze dne ts.z.zo.t o;e jeai'v .'Jrr._š.t-at,,i.)**p""pro Prahu 2 neuvádí výslovně, le Policie en m.inJJu;" jaá'u,,jno 

' '"r" ůi"a" 
"raay.Vzh'edem'k uvedenému *c-Ťá 

PIl " 
*r" ÚrJ. 

"r.áy 
v konkurzu oSAN to není třeba.výtrúž::lý obsah vlrrozumění, označení žalovan,ého, j"t. p"a"'i"ijr'ř''l.o*l*u-nezrnínění bý' i jen jediné. z celé řady skutečnosti oaůvodnujici podeďeru ná zločinnéspolčení ke kriminalizaci žďovarrého' 

" 
á"m"" 

'""i" i"p.a,,a*e t.,o".t .tatnit.o á*p"",že ž:alovaný v označeném 
ryd.q |'1ž. n"'p."ir*u;" ototoo.ti 

"'.,,eno 
,.yá.i.ířii*i'..áq,' ,"vyrozumění ze dne I5.7.20I0, tak jako v prip3di pří'pisu srítrrí zást'pr.yíJ p." p*r'" š.," a,,"16.6.2000,je činěno sÉtrrím zístupcem pro Prahu 2. neJi na'pokyr1 ot-.ň"i.ň?,,i"ny.soul asem Uřadu vlády k tomu, abý nts iotraeo"au.u ur.ti,'it'e"h.. vůči álovanému.Zalovarý neobdržel od žádného z předseclů .ná 

"ua.'i t"ai"" 
"" 

,J";?řjJ,t 
'" 

an"20.6.20|0 žádnou reakci. od, 13.7.2010' ioy uyru 
"iaau;-",,oln,i*4 

je najisto postaveno, Žepředsedové koaličních stran budou zas'ívat Árnřc" přJ;áy a místopiedseáů uráa1'..ójuo.e,organizační a technické zabezpečení činnosti tao 
"riafpri.r.'si ffi'J;;"'d'. 

Ýr.uy. \Ju

Dtil<az : žádostí žalovaného zé dne 2O,6.201Op;"a'"a-#i."aičních stranq,tozuměním státního zásfupce pro Prahu 2 zn.3 ZI,] 3248/200á ze dne 15.7.20|Ol"ýslechem státního ziístupce proPralru 2 JUDr.Richarda Houdkavý-slechenr přecise<lr 
!!čanské demokatické strany Petra Nečase

ýslechem předsedy ToP 09 Karla sctrwa.zenterga 
- -.. ^ '''- 

."
výslechem předsedy Věcí veřejných Radka Joúa
s ýhradou dalších důkazu

Vyrozumění státního zástupce pro Prahu 2 ze dne 15.7.2O1O nasvědčuje, že nezá]ežína tom, zdaje Ceská strana sociálně demokratická 
";;lá;ě Či r, opozici.PřípiS stíitlrí z1rstr'4ll:1'ně plo 

' 

Pralrrr .5 t1. t n--+l'stzobo-Ú z" dne 1 6.6.2000 jenespoinýnr c1rjkazein o tonl, Ž'e z vůlc Úřadu 
"ria1. 

L,. r Želor,lný v součinnosti s I)IS, .1akoao1'o*at. tfes1i]ě stíh;in za o]io1noslí p.ráttick;. i'1'ltiii4icich .'i'-'i Jt.'^n.l'."^"z..]..1']'al'i"ipalnlárníclr nítroků na ČSSD žaloi'anýn',..,
A r li.to souris|os(i, provejcní žaIor'enjnr nuvržtnÝclt dultezu nruŽc přispčrk objasnční v.iakém rozsahu souviscl1,' " .".'li.";i "r..ivity nrs 

' '.ri 
.ů.r"i.i,"reay

s ustal'ením žalobce do funkce správce úpadce oSÁN a podáním , ri.".ipo;"J.i'u.eža|ob5'žaIobcem v kontextu mocenského nát|uku ou žalovaného jako advokáta.I když formátně právně jde v případě žatobce o žatou" ry'i"tJ.,áty,i toot"xtuuvedeného nelze pominout. že ža|ovinf nyI ruotc" .p.ao"e úpadce oSÁN zproštěn a lžalobce do této funkce soudem ustanoven v sou|adu . 
'ůti Uř'du v|ády prostřednictvímBIS žalovaného kriminalizovat.

Za|ouaný odkazuje na historickou zkušenost Čevnuceného koÁunistické,ho režimu' \t".a uyru:."ni*"""u1"" Tí*j:Y í.:B{,i,!TTrKomunistický reám byl zákonem pro}rliášen Á a,a"n9,.7*tegitimní a zavrŽeníhodný proto,Že používa| k perzekuci občanů všech .o""n,t.y"n 
-ía.t.;ů. 

Především prostřednictvím
::^T::,i.ké '.:ťé 

policie a jí nastrčelých agentů úy.iaň;átní bezpečnosti, áeúíval reŽimpravomoci policie, prokuratury a soudů, aby-mohl 
"6e*' ''j'"r"řil'"#fiř,;:j;.-":

,=--



porušovat jejich zíkladní lidská práva a svobody se ziíměrem ty, L1eříjako své odpůrce vc vlastizrádnérr spojení s cizi mocností likvido. .t.

Za|ovaný se soudu zdvořile omlouvá, Že teprve v nedávné době se mu dostalo důkazu
i11i:i."^:'::]lí, 

která umožnila žďovanému lyr.ůit 
'ouui'";i"ň a'r.i--;..u-;.".il;í';

}m:.:::::l".p"..3":*i'-:"P"lý:hd*.^-'".".'"Jlář!"I; j*;á"i#;;:il::]
#;''*x"'l:i:,T:.l:'|"j:Y'-j.:9:a :"*: n3":".5-.:u aenn.s.z,ol! $#il pří;.fidůkazního řízení k provedení navrŽených důkazů odročil a neúčast oml

.iak znánlo, souJásrí pefz(.i:L]ce o'oču.:. lilccci'.,^ýrri nás. .]i ko:nrrlist' ''kc ) r.'.];ii' lb;,J;' také r.ozlič;lé fcrni1' t,i.'cc .kÚ',, l- ]lll::: :.: i:dro]<l, r-1'.:o'.lr'a : , l i.prostřcdnictr'írn na-<trčenýclr osob, které nlč]l' l..ir'ol:ii|1'zastr3si1 .- ..e'...lit .,.r i. ..". . . 'v J'Ji;litEtický kodcx adr,okáta, ktcrý zavazujc kaŽdélro advokáta .".p"t.o.,'u. Io,rj"j )a'"r.""i" l"topilíře a 
'1ásadního 

prosÍředku ochrany lidských práv občanů piedevším 
''ei .ta.'i *o.i.Ustavní soud nálezem k zákonu č. |g8l1993 Sb' odsoudil právní formaiismus snairvykládat ústavní demokracii jen jako politickou moc lykonávanou prárnrími nástroj i azdůraznil, že podstatou právního státu je především moc zjožená 

"" h"j;;tá;; pJn.ip""r,přtrozeného práva.
Má-li mít advokát dyvěry veiejnosti ve svojí zpuiobilost bý pilířem a zísadnímprostředkem ocfuany lidslcých práv občanů luči st.íŇ moci, musí 

" 
p*i r"jJ..,a''Ty. 

'i.,kdo nesmí na svá práva vůěi stiítrrí moci reáenovat.
Poďe čl.3 odst.3/ Listiny ZPS....Ň uyt nikomu způsobena újma na pnívech prouplatňoviání zíkladních práv a svobod. Ve sÁyslu Charty základních principů ewopské

',{yo!acie 
a souvisejících tom1rrt{mictl.gredpisí je po prijeti ri."to^te...io."il,'o"t**u'palmrámích 
nrároků advokáta v p]isob.oýi Lisdny juáaoi"n pa" su Qďolrc ió1l,íri"e"*ejejího čl.17 a čl.47. Také čl.4 Ústaly České republiky stanoví, Že z:íkladní práva a svobodyjsou pod ochranou soudní moci.

S odvolríním na komunitiimí. pnívo, ozrračuje žz|ovaný zdejšímu soudu qýše uvedenéskutečnosti a.důkazy' že pr9!i álovanému, jakó advokítóvi, j; oJ..ióóó í"ď'"'" tjeho perzekuci všech mocenských nrístrojů, atý tyt i prostřednictvím o.ot n*ío*1'"r, etszteužíviíním pravomoci policie, státrrích zastopitelswi a soudů svévolně 
'tu"ou# i'a" "majetk.u. Jsou tak porušovína jeho zak]ldn1lidská práva a svobody se ziíměrem Žalovanéhozato, že se domáhá základního.práva a!v9káta" práva na odměnu p,."ii:"a'J'-p*íil.'t"r"r'

stran podílející se na ýkonu státní moci, jako odpurce existenčně likvidovat.
Jedná se o postup, lreý s ohledem na historickou 

'tuse,'osi..Česté republikyvyjádřenou zákonem č. 198/1993' Sb. byl stejně jako komunistický režim |.ot-,tás"n 'uzločinný, nelegitimní a zavrženíhodný.
Za|ovaný se proto jako adl'okát odr'olává na Chartu záklaclních principů er'lop:.liéadvokacie a zdejšímu scudu ve veřcjnénl 

'nj''u ne.'.t'ujc, aby provedl Žalol'anýll-r nat,r.Ž.'ll.jcťrkrzr-a pc nror'edcní dťrkaznílro iízení z::]cbní nau.i' u-pi.'j'.';;;j;..";iljii'".,,:i,. ...IŽalor.anér.tlrt r-ríhiad..r nák1adťl řízení.

. . -Žalovarý sije včdorl. žc llři sotržltsllJ;ll si::r'tt česl:J l:i,,.ol.:::,:]:;..cili:l:jal.:'.. .l ];l.]:. .lladr'okáta, 
!t:ry b: b1.l ncjcn odboinč dóstaiečrlě ,pa,oJii1. Ža1or.aill1jiii r'p;o.jc.1...l''.l;lJ r-cizastoupit. Zalovaný se přesto.o.sjednání zastoupení pokusí pl'edevšír-rr za účelem toho. Že p;esobY::.l tohoto podání jsou ještě další skutečnosti, které b;ň ;;;;;;;;;oil; ;'*n"molrly bý podstatné.



Přílohy:
. mandátní smlouva ze dne 2.5'19997
. přípis státní zástupk1ně pro Prahu 5 čj. 1Zt 496/2000.17 ze dne 16.6.2000. usnesení Policie ČR v Praze 5 Čvs:ovs-9:slz 0-93-99 ze dne 31.12.200l. přípis přcdsedy VoB Sněnlor'n1'PCR čj. 10]0/200]/\/oB ze <lne 3l.5.200l
. přípis předsedy SKPS BIS SnčtnovIl1' PCR Č j. 5 j/2001-SKPSBIS ze dne 1 7.5.2001
- Statistika volání nrobilu advokáta Mgr. Jaroslava Čapka za období 28.2.2Oo1 do 26.4.2004
. otevřený dopis ze dne 30.3.2010 předsedovi vlády ke způsobu výkonu funkce ministra

mitra ČR Martinem Pecinou před volbami do Sněmovny PČR 
.

- Žádost žalovaného ze dne 20.6.2010 předsedům koaličních stran
- Vyrozumění obvodního státního zastupitelství pro Prchu2 zn.3 ZN 3248/2008 ze dne

15.7.2010


