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obvodnín-ru soudu pro Prahu l0
Praha l0

Dvoj mo!

V Praze dne 15. dubna 2009

Žalobce: JUDr. Jiří Pulz, U Cikanky 909, 155 00 Praha 5

Zastoupený JUDI. Evou Pulzovou, advokátkou v Praze

Plrrá moc pro JUDI. Pulzovou a kopie dokladu o jejím plátcovství DPI{
Soudní poplatek uhraŽen koIky.
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Ža|ovulý: JUDr. Zdeněk Altner, Nad olšircmi2445/2./,100 00 Praha 10

Věc : Žaloba na ochranu osobnosti
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připojen1l(přílohy č. 1 a 2)
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Zalovaný o Žalobci ncoprávněně a opakovaně šiří nepravclivá tvrzcní týkající sc toho, jak
žalobce r1,konává funkci správcc konkursní podstaty úpadce oS,,iN' o.p. v likvidaci' .Icie

zejména o násicdující nepravdivá tvrzerrí:

-že žalobce,,prohospodařil částku přes 1 00 mil. Kč.., ktcrou v r. 2000 Žalovarrý zaneclral
na účtech úpadce oSAN

.Že ža|obce účelově vykonstruoval pohledávky zá žalovalým, aby se lryhnul
odpovědnosti, jak naloŽil se svěřenými penězi v konkursní podstl.tě (''k 2kr}4í manka..)

-Že ža|oba Žalobce proti žalovanému na náhradu škod;'ve vý'ši 5.4l2.789,l2 Kč
4ůsobená konkursrrí podstatě porušenín] povirurostí Žalovanélro při správě cizího nrljctku ,je
součástí koordinovaného postupu někte{Ích státních orgánů.., kteý má bý v rozporu
s Trestrrěprávní úmIuvou o korupci

-Že veÍejlá drůba pohledávek úpadce oSAN, o.p. v likvidaci, která proběhla 26.února
2009, byla ,, účelově konstruována na prodej neexistujících, ŽaIobcem účelově
vykoňštruovaných pohledávek ve r^ýši 5 mil. Kč a 5.412.789,\2lič za žalovaným.., přičemŽ
álobce údajně nebyl schopen označit konkrétní právní povinnost' kterou měl Žalovalrý porušit

.že žz|ovaný by| postupem Žalobce při správě konkursní podstaty nelyplacením zbytku
jeho odměny za ýkon funkce správce konkursní podstaty do odr olání ,jednoduše okraden... .Že v důsledku postupu žalobce,,mohlo b]ít přes 20 mil. Kč z podstatné části dílem
fiínro, dílem patrně přes prostředníky.. ryplaceno jelro manŽelce (účtovánínl palmárť za prár'ní
sluŽby)

-ža\ovaný dává postup Žalobce při lymáhaní pohledávek :''a žaIovaným do souvislosti
s údajnými výhrůŽkami předsedy Čsso :. Paroubka na adresu Žalovaného.

Tato nedoloŽená lyrzení a nepravdy žalovaný zasílá českýrn soudům různých stupriů
včetně Mčstského soudu v Praze (iv souvislosti s řízením o konl ursu úpadce oSAN, o.p.
v likv.) a Ústavního soudu ČR, a tuké N"juyššímu státnímu zastupitelství. Zařadil je i dó svého
,,tiskového prohlášení..k draŽebrrí vyhlášcc č.11/09 z 20. února ]009 a k veřcjnó draŽbě soubortt
polrledávek úpadce oSAN, o.p. v likv. z 26. února 2009 . 26. únoL a 2009 j e prár'rrí zástupcc
Žalovanélro šířil i mezi účastníky a diváky na veřejné dražbě souboru zbywajících pohlcdávek
úpadce oSAN, o'p. v iikv. Postupuje jc trktí kc zvcicjnt\ní nódiiln

Důkaz: Kopie tzv.ťtstlvní stíŽnosti ŽalovanéIlo z 14' srpna 2008 (pr].íroha č. 3 )

Kopie žádosti Žalor,anélro Evropskó konrisi na zalrá.jení ízelrí proii Čli z 2{.. srpna
. 2008 (příloha č. 4)
Zádost žalovaného Městskému soudu v Praze o odročerli j cdnání (z-aloŽcIrá Vc splse

sp. zn.39 Cm 63/2005) - příloha č. 5)
Tzv. qÍzva kontriursnínru soudu z 20. února 2009 k ýkonu dolrledu na činn.;st správce

konkursní podstaty (příloha č. 6)
Tzv. tiskové prohlášení áIovaného z20. února 2009 ( přítořra č. 7)
Tzv. tiskové prohlášení Žalovaného z26. unora 2009 tzx. tiskové prohlášenl Žalovaného

z20. Ítnora2009 stažené z rl'lr,r,v.pecina'cz (příIoha č. 8)
Kopie trestního oznánrení žalovaného z 3. března2009 (příIoha č. 9)

II.

Tvrzení žalovanélro uvedená v časti I výše jsou nepravdivli. Žalobce můŽe rrc1lravdivost
těclrto tvrzct-tí doloŽit. Má však důkazrrí povinnost pouzc v tonr s;;rěru, že ža|ovaný uvcdená
twzctrí r,eŤcjně šíří. Tato skutečnost vyplývá z důkazů uvedenýcb v části I výše. Z clťr]iazů
uvcdcnýclr v části I výše.jc také zřcjrné' že Ža\ovaný je autoren] citoval-}ých porrrluv arrepravd.



PřestoŽe důkazní povinnost povinnost olrlcdně pravdivosti těclrto tvrzení má Žalovaný,

Žalobce připojuje dokunrenty vyvracející východiska někteýclr nepravdir,ých tvrzení a spekulací žalova_
ného, - z-cjnr. pokud jde o výši částck na účtcch úpadcc při ustanovení Žalobcc sprár ccnl

konkursrrí podstaty úpadcc oSAN, o.p. v likv. a o lrodnocerrí po|rlcdávck (podlc Žal.;variólro

,,rreex istuj ícíclr a účelově lrykonstruovarrých..) vymáhaných Žalob.:cm po žalovaném ;. titulu
náhrady škody způsobené protiprávnírn poslupem žalovaného korrkursní podStatě.

Důkaz: Stav prostředků na účtech úpadce OSAN, o.p. v l'ikv. k2t' prosinci 2000 (příloha č.10)
Rozsudek Městského soudu v Praze z5.Íí1na2006 čj. ]7 Cm 169/2004-102. (pří1oha č. 11)

il1.
Tvrzení Žalovaného, jak jsou uvedena shora, jsou nejen nepravdivá, ale téŽ pomlouvačná.

Jejich šíření Žalovaným je jednáním proti osobní a mravní integritě Žalobce. Negativrrě ovlivňují
pověst Žalobce jako občana, zaměstnance (Žalobce působí v prac<rvním poměru jako generální
tajenník České leasingové a finanční asociace) i jako správce ko;rkursní podstaty. SniŽují jeho

<iůstojnost' vážnost a čest. Zalovaý těmito tvrzeními prakticky přisuzuje Žalobci trestnou

činnost (Žalobce uvažuje v této souvislosti o trestním oznámení na Žalovaného pro pomluvu).
Na tvrzení 2lovaného' by jsou očividně nepravdivá, byl Žalobce nucen reagovatjak ve

vztahu k Městskérrru soudu v Praze jako soudu, u kterého probíhala a probíhají řízenl.o náhradě

škody způsobené Žalovaným konkursní podstatě úpadce oSAN, o.p. v likv., tak soudu, u kterélro
probíhá pod sp. zn. 94K 10/94 konkurs na maj etek úpadce OSAN' o.p. v likv. Byl ntLcen se

k výše uvedeným tvrzením Žalovaného vy'jadřovat i pro věřitelský lrybor působící v konkursu na
majetek úpadce oSAN, o.p. v likv.

Důkaz : Zápis ze schůze věřitelskélro výboru v konkursu na nraj :tek úpadce QSAN. o.p. v likv.
konané 22. října 2008 1přítoha č. 12)

Vyjádr'ení ža|ob,ce z20.listopadu 2008 pro Městský soud v Praze (pro konkursní soud
ksp. zn.94KI0/91) - příloha č. 13

V1jádiení Ža]obce z 20. listopadu 2008 pro MČsrský s.,ud v Praze
k sp. zrr. 39 Cm 63/2005 (pří1oha č. 14)

. vyjádření Žalobce z24. ut,,ora 2009 pLo Mčstský soud ., Praze (pro konkuLsní soud k
sp. zn' 94K 10/94) - pří1oha č. 15

IV.
Zalobcc pro úplnost uvádí, Že ža|ovaný působil ve |unkci .;právce konkursní |odstaty

úpadce oSAN, o.p. v likvidaci od r. 1994 a byljí zproštěn v r. 2000, protože podle zj ištční soudu
pŤijejím výkorru nepostupoval s odbornou péčí' Po právní moci usnesení soudu o zpt'oštění nenrá
Žalovaný konrplexní přístup k infornracím a dokut-nentůn o dalšírlr průběhu konkurst. rra rnajetek
tolroto úpadce. Jeho výŠe uvedená tvrzení jsou ploto (rcsp. také proto) také nepodloŽcná a
spekulativní.

Důkaz: Usnesení Krajskélro obchodního soudu v Praze z 29. bÍezna 2000 čj. 94 K |0/94-2|76 ( přír. č.16 )
Usnesení Vrclrního soudu v Praze z 3. listopadu 2000 č j. 1 Ko 32212000-23 ] 5 (přífoha č. 17)

Zvýše uvedených důvodůje Žaiobcc nucen dornálrat se zásahu soudu v rárrrci svélro
práva na oclrranu osobnosti resp. občanské i proícsionální cti a dťLstojnosti podle ustairoverrí 5\ 1 l
občanskélro zákorríku. Zalobce se v souladu s ustanovením ! 13 odst. l občanského zákaníku



!",lfiu' aby Žalovaný upustil od lyše popsaných neop
ochrani: osobnosti a aby odstranil nasIedky tě"hto 

'á,J,i,:něných 

zásahů do práva Ža]obce na
Za,ovaný šíří výše popsená n"p,."uiiuá, n"poJioana a porlrlouvačná tvrzení jiŽ po de'šídQbu a opako\,aně. ProtoŽe hr.ozí reáliré nebez4eči' Že Ža]ovaný b.,.l" Gi"i' ;;;niJ1,ol..ue ouot'žalobce zařadi| do travriror'anólro rozhodnutí soudu i zadrŽovací nlivrh.

vl.
S ohledem na shora uvedené navrhuje álob"" uyá.ini tohoto rozhodnutí souou:I. Žalovaný je povinen zdržet.; 

';;";;;;'"oo""n oo.#336,,prohospodařil 
částku přes l0.0 nril. Kč.., kterou v r. 2000 Žalovaný zanechal na' .Žalobce účelově vykonstruoval pohledávky za žalobcem,aby- se rryhnul odpovědnosti,jak naložl'se 

1ěr.e1Ými penězi'v konk;'"ip;l.;;{,i zur..yti n.unta..;.Žaloba Žalobce proti Žalovanému 
"u 

n.it'.uau i't9ar'1" \rýši 5.4|2.789'12 Kč způsobenákonkursní podstatě porušením povirrn".ti z"r""-or'" 
"iIil:xT:**:**:J.'ň"en".y.I''.á1']"i".;;"::ň;Tilř?T'T;i:.'".ť;:"";?,ji'

' 
399'' ď':.:l9"1."ŤJřex*:ffi:::ffi:3'**,.1ů;],,jil''11í;jÍrrí?roběhla26.února
vykonstruovaných pohledávek z" zn|oiung,i',,|. 
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.žalovaný byl postupem žalobce při správě konkursní podstaty nevyplacenim zby,tkujehoodměny za ýkon funkce správce konkuisni poastary ao odvolání .,okaden...v důsledku posluou..Žalobce 
'.mohio bý pi"í io.;t'-rt. p"d;;;;; části díIcrn přlIno,..'' 
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předsed;' CSSb J. pá.o,.ictu'nu ua.esu Žalovaného. 
vanym souvisí s údajnými lyhrůŽkamí

Žalovanj.je povinen'zdrzet se ijakýchkoliv j iných, nepr:. vd iqiclr výroků sotlvisejícíchs \ykonem funkce správce konkursní poa.tutý.ip"á." ó."n o.p. v Iikvidaci ža'obcern.

..u,,,"ii;,?:,::::-*:;;nffi:Hr?j".T|j;T.;:::t:l 
."lisenr zaslanýnr nlt adresrt

nedoložcná' a to do 30 dlú od právní moci rozsudku- 
toporuČellénr dopise za nepravdivá a

,"',uo,]u] 
Žolovanj'je povirtcrt lIaluaclit zeI..,hci nJk1adr lizcní Llo j drrů oJ právní ltloci

. JUDr. Jiří Pulz
správce konkursní Dodstarv
OSAN, o. p. v likvidaci

v plné moci
JUDr. Eva Pulzová


