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S vyplácením částky téměř
338 miliónů korun bývalému
advokátovi Zdeňku Altnerovi
ČSSD počká, dokud Nejvyšší
soud nerozhodne o její žádosti
na odložení platby. 

Obává se totiž, že Altner s pe-
nězi zmizí a strana je už neuvidí,
ani kdyby jí Nejvyšší soud nako-
nec dal za pravdu.

Situaci navíc komplikují věři-
telé, kteří na bývalého advokáta
podali exekuci a teď si nárokují
peníze od soc. dem. Peníze má

strana už k dispozici v bance.
Kvůli úvěru na 338 miliónů ko-
run teď bude muset šetřit i pro-
pouštět, v sobotu tak rozhodl
ústřední výkonný výbor ČSSD.

„Naším cílem je, abychom po-
stupovali v souladu se zákonem.
Využijeme všechny procesní
možnosti, abychom obhájili po-
zici soc. dem,“ uvedl šéf ČSSD
a premiér Bohuslav Sobotka.

Potvrdil, že v pátek podala
ČSSD dovolání k Nejvyššímu
soudu (NS). „Součástí dovolání je
i žádost, aby byla odložena práv-
ní moc rozsudku nebo byl odlo-
žen výkon rozhodnutí,“ uvedl.

Strana rozporuje především
oprávněnost a zákonnost smluv-
ní pokuty 318 miliónů, přičemž
původní částka za vysouzení Li-
dového domu byla 18,5 miliónu.

Dovolání ale obvykle nemá
odkladný účinek a soc. dem. by
měla Altnerovi téměř 338 milió-

nů korun vyplatit do tří dnů od
nabytí právní moci rozsudku
městského soudu. Ten však práv-
ní moci ještě nenabyl. Altnerův
advokát Václav Veselý si totiž
dokument zatím nevyzvedl ze
své datové schránky.

Do Lidového domu
prší nároky exekutorů

ČSSD se zdráhá částku Altne-
rovi vyplatit z obavy, že i když
by u Nejvyššího soudu s dovolá-
ním spor vyhrála, peníze už jí
bývalý advokát nevrátí. Altnera
totiž tíží řada exekucí.

„Sociální demokracii byly do-
ručeny exekuční případy, v tuto
chvíli jich je téměř dvacet. Jejich
hodnota je těsně přes 20 miliónů
korun, ale máme oprávněné dů-
vody se domnívat, že to není ko-
nečná částka,“ informoval Jiří
Chvojka, mluvčí advokátní kan-
celáře Bělina and Partners, za-
stupující ve sporu ČSSD. 

Soc. dem. se nyní musí roz-
hodnout, jak bude postupovat do
okamžiku, než NS rozhodne o je-
jím dovolání. „Ideální by bylo,
kdyby NS řekl, že nemusíme pla-
tit, dokud NS nerozhodne. ČSSD

se totiž oprávněně obává, aby pe-
níze neskončily v Panamě nebo
podobně,“ vysvětlil Chvojka.

Obvykle prý Nejvyšší soud
o podobné žádosti o pozastavení
výkonu rozhodnutí rozhoduje do
měsíce, výsledek samotného do-
volání by mohl být do roka.

I kdyby však Nejvyšší soud
ČSSD nařídil zaplatit hned,
v první řadě se strana bude zabý-
vat nároky exekutorů. „Přednost
mají exekutoři, je tam finanční
úřad, sociální správa, zdravotní
pojišťovny, je tam i jedna fyzická
osoba,“ vyjmenoval Chvojka.

Altnerovu advokátovi Václavu
Veselému se postup soc. dem.
nelíbí. „Právníci se nemají podle
mého názoru na čem domlouvat
s exekutory, protože titul pro za-
placení máme my. Já se domní-
vám, že exekutoři zatím nemají
žádný titul vůči soc. dem., aby po
ní chtěli zaplatit,“ uvedl Veselý,
který se chce s advokáty ČSSD
tento týden sejít.

Dluh dohnal ČSSD i ke
škrtům, které předložil místo-
předseda Martin Starec. „Ta roz-
hodnutí už jsou konečná a platí
a ČSSD je bude v příštích dnech,

měsících a letech realizovat,“
uvedl Sobotka.

Kvůli úsporám se bude řada
stranických sekretariátů stěhovat
do levnějšího pronájmu, strana
sníží i rozpočet na volební kam-
paň do Senátu a vedení krajů.
Z původních 100 miliónů klesne
na 70 až 80. „Počítáme s větší
aktivitou kandidátů. Počítáme
s tím, že poskytnou ve svém 
vlastním zájmu finanční pro-
středky ze svých zdrojů, takže by
měli dorovnat to, co jsme zkráti-
li,“ řekl Sobotka.

Propustí 22 lidí,
dalším zkrátí úvazek

ČSSD bude i propouštět. „Zů-
stane zachována struktura tajem-
níků okresních a krajských orga-
nizací. Asi o 22 pozic snížíme
postupně během letošního roku
počet našich zaměstnanců v cen-
trále v Lidovém domě a v někte-
rých okresech budeme krátit
úvazky,“ dodal.

Podle výroční zprávy činil pře-
počtený stav zaměstnanců celé
soc. dem. v loňském roce 150
osob.

Úvazky ČSSD zkrátí o polovi-
nu asi v pěti okresech, o čtvrtinu
v dalších 29 okresech.

„Snažíme se, aby v žádném
směru nebylo fungování strany
ohroženo,“ uvedl Sobotka. Šetřit
na provozu bude strana na všech
úrovních tak, aby letos ušetřila
50 až 55 miliónů.

Straně by měla pomoci i fi-
nanční sbírka, do které se již
dnes přihlásila řada funkcionářů.
Jihomoravský hejtman Michal
Hašek slíbil dar 50 tisíc korun,
plzeňský lídr krajských voleb Jo-
sef Bernard sto tisíc korun. Podle
České televize má každý člen
soc. dem., jichž je kolem 20 tisíc,
zaplatit do společné sbírky ale-
spoň stokorunu, ústavní činitelé
po padesáti tisících korun.

Milióny ČSSD zatím platit nechce

Bohuslav Sobotka při projevu na sobotním jednání soc. dem. Foto PRÁVO – Milan Malíček
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Tarifní platy pracovníků ve
školství a zdravotnictví by od
příštího ledna mohly vzrůst o de-
set procent a platy ostatních za-
městnanců veřejného sektoru
o pět procent. S tímto návrhem
půjde na jednání koalice ČSSD
ještě předtím, než vláda začne
rozhodovat o rozpočtu pro příští
rok.

Lidovci ani hnutí ANO nejsou
zatím proti, ministr financí Andrej
Babiš (ANO) podporuje zejména
růst platů lékařů.

Debata se v koalici povede
i o rozšíření vyplácení přídavků
na děti a snížení limitu na doplat-
ky za léky pro důchodce a nezle-
tilé.

„Chtěli bychom, aby se platy
zaměstnanců veřejného sektoru
zvýšily od 1. ledna 2017 o pět
procent. Současně chceme na-
vrhnout, aby u dvou kategorií za-
městnanců, kde jsou pro to pri-
oritní důvody, došlo k růstu

vyššímu,“ uvedl premiér a před-
seda ČSSD Bohuslav Sobotka po
sobotním jednání ústředního vý-
konu strany, který se zabýval no-
vým programem soc. dem.

Desetiprocentní zvýšení tarif-
ních platů by se podle něj mělo
týkat lékařů a zdravotních sester
i všech zaměstnanců ve školství.

Babiš neodmítl
„Výborná čísla státního roz-

počtu za loňský rok a za první
čtvrtletí letošního roku nám umo-
žňují, abychom se o příjmy podě-
lili i s těmi zaměstnanci veřejného
sektoru, kteří jsou pro všechny
občany velmi důležití,“ řekl So-
botka.

Připomněl, že ČR bojuje s ne-
dostatkem zdravotních sester
a v pohraničí i s konkurencí ně-
meckého zdravotnictví. „Součas-
ně bude soc. dem. požadovat, aby
se v příštím roce zvýšila platba za
státní pojištěnce. Tím pádem by-
chom v systému zdravotního po-
jištění mohli mít dostatek pro-

středků, aby se tarifní platy sester
a lékařů zvýšily o deset procent,“
řekl premiér.

Jeho návrh lidovci ani hnutí
ANO neodmítli. „Návrh zvýšit
platy zdravotníků o deset procent

určitě podporuju. Resort zdravot-
nictví má v hospodaření obrovské
rezervy. Poukazuje na to OECD
a Evropská komise,“ napsal Právu
ministr Babiš.

„Všem bych nejraději přidal
dvacet procent. Vše závisí na eko-
nomické realitě,“ odepsal Právu
vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pa-
vel Bělobrádek.

Zvýšit platbu za státní pojištěn-
ce by podle Babiše nemuselo být
nutné.

„ČSSD by měla najít ministra
zdravotnictví, který začne koneč-
ně řídit resort efektivně, transpa-
rentně a s péčí řádného hospodá-
ře. Do zdravotnictví nateklo navíc
za roky 2014 a 2015 25,5 miliar-
dy korun a za rok 2016 minimál-
ně 7,5 až 12,5 miliardy korun.
Takže celkem 33 až 38 miliard
korun,“ štouchl si Babiš do mi-
nistra zdravotnictví Svatopluka
Němečka (ČSSD).

Ten by podle Babiše měl léka-
řům a sestrám vysvětlit, jak
s částkou naložil a proč ji nedal na
jejich platy.

„Vyšší platy si zdravotníci roz-
hodně zaslouží, je třeba ale ušetřit
na nákupech předražených pří-
strojů, pomůcek a dalších provoz-
ních nákladech,“ dodal Babiš.

Co se platů učitelů týče, o tom
chce ministr financí jednat přímo
s ministryní školství Kateřinou
Valachovou (ČSSD).

Návrh ČSSD jde na ruku odbo-
rům, které právě desetiprocentní
zvýšení platů učitelů už měsíce
požadují. Podle dřívějších infor-
mací by to stát včetně odvodů stá-
lo zhruba osm miliard korun.
K výraznému navýšení plateb do
zdravotnictví vyzývají vládu kro-
mě odborů i nemocnice, Česká lé-
kařská komora a pacienti.

Přídavky na děti 
a méně peněz za léky

ČSSD chce v koalici navrhnout
také zavedení přídavků na děti
i pro rodiny se středními příjmy,
výrazné zvýšení financování
sportu či menší doplatky za léky
pro seniory a děti.

Představa ČSSD je, aby se sou-
časný limit 2500 korun, po jehož
překročení vrací doplatky na lé-
cích pojišťovna, snížil pro senio-
ry nad 65 let a děti na 2000 korun
ročně. Pro lidi starší 70 let by pla-
tila hranice 1000 korun ročně.

„Mohla by to být zajímavá úle-
va, současně je to vysoce kontro-

lovatelné a skutečně by to mířilo
k lidem, kteří jsou skutečně ne-
mocní,“ uvedl Sobotka.

Ani debatu nad takovým kro-
kem šéf státní pokladny nezamítl.
„Snížení DPH u léků na deset pro-
cent se bohužel nepromítlo do sní-
žené ceny léků pro občany, a to
kvůli nekvalitní kontrolní činnos-
ti Státního ústavu pro kontrolu lé-
čiv,“ uvedl Babiš pro Právo.

Diskuse v koalici se povede ta-
ké o návrhu soc. dem., aby nárok
na dětské přídavky neměly jen ro-
diny s nízkými příjmy. „Bylo by
dobře, kdyby se rozšířil okruh ro-
din, které mají nárok na dětské
přídavky a stejně tak na porodné,“
myslí si premiér.

Podle jeho návrhu by na pří-
davky měly dosáhnout i rodiny,
které mají příjem 3,5násobku ži-
votního minima – dnes na něj ma-
jí nárok jen rodiny s 2,4násob-
kem.

Program, který ÚVV ČSSD
v sobotu schválil, musí posvětit
ještě sjezd na jaře 2017.

Nejvíc si polepší zdravotníci a kantoři, slibuje ČSSD

(Pokračování ze str. 1)
Pokud by prezident měl jakou-

koli pochybnost o některém z na-
vržených jmen, pak by podle Ov-
čáčka další postup záležel na
dohodě s ministryní. „Předpoklá-
dám, že by se postupovalo stejně
jako v minulých případech. Zá-
leží na tom, jak seznam bude pa-
nu prezidentovi předložen,“ pro-
hlásil mluvčí. 

Režisér, malíř,
varhaník i lékař

Podle zjištění Práva jsou mezi
kandidáty profesury akademický
malíř Mikoláš Axmann, varhaník
Jaroslav Tůma či kameraman
a režisér Jaroslav Brabec, který
je nositelem Českých lvů např.
za filmy Andělská tvář či Krvavý
román, či patolog Pavel Dundr.

Mezi navrženými je devět žen.
Nejstaršímu kandidátovi je 73

let. Nejmladších je pět čtyřicát-
níků. Nejvíce kandidátů – 18 –
navrhla Univerzita Karlova. Po
pěti návrzích předložily Vysoká
škola báňská – Technická uni-
verzita Ostrava a Vysoké učení
technické v Brně. Mezi návrhy
převažují osobnosti z technic-
kých oborů (14) a lékařství (13).

Boj Zemana s akademickou ob-
cí se táhne od roku 2013, kdy po-
prvé odmítl jmenovat profesorem
literárního historika Martina C.
Putnu. Jeho dekret nakonec po-
depsal, předat mu ho ale musel
tehdejší ministr školství Petr Fiala.

Loni pak Zeman vyřadil tři kan-
didáty – Jiřího Fajta, Ivana Ošťá-
dala a Jana Eichlera. Zdůvodnil to
jejich údajnými prohřešky z mi-
nulosti, které mu podle jeho názo-
ru v podpisu bránily. Všichni tři
podali na prezidenta žalobu, v níž
se jmenování domáhají. 

V listopadu 2014 Zeman pro-
hlásil, že bude nadále za určitých
podmínek jmenovat profesory
a osobně jim i předá dekrety, po-
kud si to rektoři budou přát. Jed-
nou z podmínek ale bylo, aby
předem dostal seznam kandidá-
tů, a pokud vyjádří o některém
pochybnosti, aby byla kandida-
tura ještě prozkoumána.

To však představitelé akade-
mické obce odmítli. Podle nich
prezident překračuje své pravo-
moci, nerespektuje samosprávu
vysokých škol a odmítá vzít na
vědomí to, že všichni kandidáti
splnili zákonem stanovené pod-
mínky pro jmenování.

Přesto prezident od té doby de-
krety novým profesorům sice po-
depsal, ale osobně jim je nepře-
dal. Přenechal to ministrům
školství. Loni to udělal náměstek
pro vysoké školy. 

Armáda byla…
(Pokračování ze str. 1)
To se ale nelíbilo firmě Glo-

mex, která skončila druhá a která
podala stížnost na antimonopolní
úřad. Ten letos v březnu rozhod-
nutí ministerstva zrušil a nařídil,
aby výběrové řízení otevřelo.
A obraně udělil 200tisícovou po-
kutu za to, že zakázku Czech Air-
lines Technics udělila napřímo.

Mediální zástupce Glomexu
Andrej Čírtek Právu řekl, že fir-
ma o oznámení nic neví. „Pokud
k něčemu takovému došlo, pova-
žujeme to za nedorozumění. Naše
vztahy s armádou považujeme za
korektní,“ uvedl.

Dva airbusy koupila armáda
v roce 2006 celkem za čtyři mili-
ardy korun. První zakázku na po-
záruční servis dostala firma Air-
bus bez výběrového řízení. Za pět
a půl roku obrana zaplatila za
opravy 520 miliónů korun. Tento
servis skončil v roce 2013. 

Výborná čísla
rozpočtu umožňují,
abychom se 
o příjmy podělili 
i se zaměstnanci
veřejného sektoru

Bohuslav Sobotka

Ideální by bylo,
kdyby Nejvyšší soud
řekl, že ČSSD
nemusí platit, dokud
sám nerozhodne

Jiří Chvojka, 
advokátní kancelář

Miloš Zeman s cigaretou na zámku v Lánech.
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Kuřák Zeman má jmenovat profesorkou bojovnici…


