Tisková zpráva k TK Mýty a fakta v kauze Lidový dům týkající se
sporu JUDr. Zdeňka Altnera a ČSSD
po dobu 19let
Tisková zpráva byla vydána 18. června 2019 v Praze.
Uspořádat dnešní TK jsme se rozhodli jak na základě rozhodnutí NS ČR z 30. května
2019, následné TK kterou uspořádala ČSSD dne 7. června 2019, tak i
dlouhodobého vývoje, kdy ČSSD po devatenáctiletém soudním řízení v kauze
Lidový dům odmítá plnit své povinnosti dlužníka a ze strany ČSSD, některých medií
a fyzických osob jsou uváděny veřejně lživé informace s cílem očernit památku
JUDr. Zdeňka Altnera a tak před veřejností odůvodnit nemravné jednání ČSSD,
která nejen že neplatí dluhy, ale provádí celou řadu obstrukcí s cílem co nejdále
oddálit jejich zaplacení nebo se zaplacení úplně vyhnout.
Považujeme za liché chápat rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.2019 za
vítězství ČSSD, jeho závěrem je potřeba upřesnění skutečností, které jsme schopni
prokázat, nikoli zproštění ČSSD povinnosti zaplatit.
Vzhledem k úmrtí otce, vzhledem k délce soudního sporu, tento spor nikdy
neskončí plnou spravedlností a ČSSD doteď nepochopila, že je to celé lidsky
nešťastná věc, která se nikdy neměla stát a která samotnou ČSSD politicky
poškozuje.
Stanovisko ČAK ke stížnosti ČSSD na JUDr. Altnera v roce 2005 uvedl – JUDr. Altner
se zavázal ČSSD poskytnout služby časově náročné, právně velmi složité a s
nejistým výsledkem…V tomto rámci je i odměna stanovená podílem na hodnotě
věci přípustná…JUDr. Altner zabezpečil realizaci vlastnického práva klienta k
majetku mimořádné hodnoty a významu, na kterém bylo do značné míry závislé
materiální zabezpečení další existence ČSSD a sjednaná odměna nebyla
nepřiměřená povaze poskytnuté služby. Konečné, v obecné rovině, je kárný senát
ČAK toho názoru, že závazky ze smluv mají být plněny. Nelze tolerovat, aby
účastník smlouvy, kterému se dostalo plnění a který má z tohoto plnění i
očekáváný prospěch, odmítla poskytnout za toto plnění sjednaný hodnotový
ekvivalent jen s poukazem na to, že se mu to již v dané chvíli zdá nevýhodné, resp.
že si při uzavírání smlouvy výši odměny neuvědomil.

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3892/18: Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž,
jako by byla odmítnuta.
Nález IV. ÚS 3892/18 ze dne 29.1.2019: Časový horizont, v němž se účastníkovi
dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové
spravedlnosti řízení.
president Miloš Zeman: „Z mého hlediska, z hlediska soc. dem. byl jediným
partnerem pan Altner. Pokud si vybral nějaké další spolupracovníky, to už
byla věc mezi nimi“
president Miloš Zeman: „ jediná komplikace byla, že se proti němu spikli jeho dva
pomocníci…...“
president Miloš Zeman: „pro nás byl partner výlučně pan Altner a nějaké dohody s
někým jiným nás nezajímalo“
JUDr. Václav Veselý: Délka soudního řízení ČSSD vyhovovala, nijak proti ní
neprotestovala a po pravomocné prohře 2016 spustila tsunami svých procesních
prostředků obrany.
Mgr. Veronika Altnerová : ČSSD neprodělala za 20 let žádnou sebereflexi pokud
takto mluví v roce 2019 tak jak na její TK dne 7.6.2019.
Mgr. Veronika Altnerová: Pokud vybojovat Lidový dům bylo tak snadné, proč se toho
nezhostil někdo jiný ze straníků a sympatizantů ČSSD z řad advokátů, kteří zasedli do
parlamentních nebo vládních lavic?
Mgr. Patrik Altner: ČSSD uplatňuje dvojí metr, káže vodu a pije víno.
Mgr. Veronika Altnerová: Není možné sníst v restauraci celé menu a zaplatit jenom
polévku.
Mgr. Patrik Altner: ČSSD se zachovala stylem: po použití zahodit!
Mgr. Veronika Altnerová: Altner zachránil ČSSD od ekonomického krachu, toto je

jejich vděk.
Mgr. Patrik Altner : JUDr. Blanický neměl s kauzou Lidový dům a s věcí táty nic
společného. Na scéně se objevil v roce 2007 za předsednictví Jiřího Paroubka, když táta
odmítnul návrh dohody s ČSSD který mu byl předložen. Sama ČSSD argument Blanický
nepoužila v soudním sporu. Jen pan Blanický po dohodě s Jiřím Paroubkem šíří jeho
mystifikace. Paradoxem je, že JUDr. Blanický dostal zaplaceno od ČSSD z peněz které
táta vymohl (10mil. DM – aktuální soudní spor).
Důrazně se ohrazujeme k vyjádřením JUDr. Blanického na adresu na šeho otce o to více

že tak činil v terminální fázi jeho nemoci tak i po jeho smrti.

Vzhledem k tomu že otec zemřel, prosíme veřejnost aby nám pomohla s jeho otiskem
který zanechal ve veřejném prostoru. A proto budeme rádi o zasílaní jakýchkoliv zmínek,
zpráv, podkladů na info@altner-cssd.cz které případně můžeme použít v této kauze.
www.altner-cssd.cz / info@altner-cssd.cz / judr.vesely@volny.cz / +420 602 205 203 / JUDr. Václav Veselý

