
Návrh usnesení: 

 

Předsednictvo krajského sdružení Jihočeského kraje po projednání navrhuje krajskému fóru          

schválit následující usnesení: 

 

Krajské fórum JIhočeského kraje... 

 

a) ...konstatuje dlouhodobé porušování předpisů místního sdružení Jindřichův Hradec        

viz důvodová zpráva, 

b) ...ruší místní sdružení Jindřichův Hradec na základě § 21 Organizačního řádu,  

c) ...vyzývá zájemce o členství v místním sdružení Jindřichův Hradec, aby o něj znovu             

požádali u krajského sdružení Jihočeského kraje.  

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Předsednictvo Krajského sdružení ( dále jen KS ) již vyčerpalo všechny možnosti            

(telefonická domluva, usnesení) k rehabilitaci situace, avšak neúspěšně. Situace se spíše           

zhoršuje. Z těchto důvodů navrhuje Krajskému fóru v souladu s § 21 Organizačního řádu              

zrušení Místní sdružení Jindřichův Hradec. 

 

Místní sdružení Jindřichův Hradec (dále jen MS JH) vzniklo 11. listopadu 2014. V roce 2018               

(konkrétně 13. března) proběhla schůze MS JH, na které proběhla převolba předsednictva.            

Za nestandardní se dá označit jak zveřejněná pozvánka na schůzi teprve den předem, tak              

fakt, že převolba nebyla dopředu oznámena na program jednání. Od této doby začalo mít              

MS JH problémy s běžným fungováním včetně komunikace s Krajským sdružením (dále jen             

KS). Předsednictvo KS identifikovalo na straně MS JH četná porušení předpisů a stanov             

České pirátské strany (viz níže) a svým usnesením ze dne 2. září 2018 vyzvalo místní               

sdružení k jejich dodržování. Situace se však nezlepšila a je kontinuální do dnešních dní. Na               

problémy v MS JH byl kraj upozorněn i Republikovým předsednictvem a Republikovým            

výborem. 

 

MS JH nedodržuje jednací a volební řád, krajské zvyklosti, ani obecné principy, na kterých              

Česká pirátská strana stojí. Jejich činnost a nečinnost poškozuje zájmy Pirátů a brání jejich              

růstu a rozvoji v Jindřichově Hradci. Komunikace s ostatními členy kraje je velmi sporadická              

a rezervovaná. Vnitřní spory a osobní antipatie se odráží na kvalitě práce uvnitř sdružení a               

způsobily rozpad zastupitelského klubu téměř ihned po volbách.  

 

V případě zrušení MS JH zůstávají jeho členové dále členy KS. Nedochází tedy k vylučování               

členů Pirátů, dochází pouze k omezení pravomocí vyplývajících z práv a povinností místních             
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sdružení. Tyto pravomoce má nadále KS jakožto nadřízený orgán, jehož prostřednictvím           

mohou členové MS JH ve své práci pokračovat. 

 

 

 

 

Opakované nedodržování včasného a veřejného vyhlašování schůzí MS  

20. 11. 2017 - svolána 7. 11. 2017 - zápis 

13. 3. 2018 - svolána 12. 3. 2018 - zápis - převolba předsednictva! 

27. 4. 2018 - svolána 25. 4. 2018 - zápis 

8. 6. 2018 - svolána 6. 6. 2018 - zápis - primární volby čelo! 

4. 7. 2018 - svolána 3. 7. 2018 - zápis 

20. 7. 2018 - svolána 17. 7. 2018 - zápis 

24. 8. 2018 - svolána 23. 8. 2018 - zápis 

17. 9. 2018 - svolána 3. 9. 2018 - zápis 

27.9. 2018 - svolána 24. 9. 2018 - zápis 

9. 10. 2018 - svolána 1. 10. 2018 - zápis 

5.11. 2018 - svolána 22. 10. 2018 - zápis chybí - avizovaný bod přijímání členů! 

23.11. 2018 - svolána 8. 11. 2018 -  zápis 

11. 12. 2018 nebyla svolána jako řádná schůze - zápis 

29. 1. 2019 setkání oznámeno 5 hodin předem na facebookových stránkách Piráti            

Jindřichův Hradec. Oficiální pozváni obdrželi pouze konkrétní jedinci. 

 

Časté konání schůzí MS JH mimo město v Sezimově Ústí. Vzhledem k pozdnímu vyhlašování              

a vzdálenému místu mají někteří členové a příznivci podezření, že se jedná o účelové              

jednání, snahu zamezit přítomnost ostatních členů a příznivců a tím demokratické diskuzi.            

Sezimovo Ústí navíc leží mimo územní působnost MS. 

 

Nedodržování zvyklostí KS JčK při přijímání nových členů. 

Dne 23. listopadu 2018 přijalo MS JH na své schůzi za členku Janu Burianovou, avšak bez                

dodržení krajských zvyklostí. Jana Burianová dokonce nebyla ani při kandidatuře do           

komunálních voleb v roce 2018 registrovaná na Pirátském fóru (stalo se tak až 13. prosince               

2018). Na téže schůzi nebyly přijaty dvě zájemkyně o členství (MDDr. Veronika Jirková a Bc.               
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Judita Védlová) - taktéž nedošlo k jejich představení na Pirátském fóru, ani se nezúčastnily              

žádné krajské schůze. Důvod jejich nepřijetí ze zápisu: Prozatím odloženo z důvodů            

neuspořádané povolební situace, nálad a intervencí ve snaze ochránit mladé kandidátky o            

členství před anonymními útoky, tlakem a deformacemi skutečností o stavu a vývoji            

vyjednávání o radnici z řad opozice a dalších zklamaných ambiciozních občanů J.Hradce.  

 

Nedodržování volebního řádu a zvyklostí při sestavování kandidátky do komunálních          

voleb 

Viz výše kandidatura Jany Burianové. V žádném zápise není představení či kandidátská řeč             

čelních kandidátů, či lídra kandidátky 

 

Nedodržování předpisu o lobbingu 

V zápisech je zmíněno, že Oldřich Máca vedl povolební vyjednávání. Žádná ze schůzek není              

uvedena v evidenci kontaktů a schůzek (v nové ani v původní databázi ani na fóru). 

 

Podpis koaliční smlouvy 

Předseda MS JH Oldřicha Máca podepsal koaliční smlouvu. O smlouvě MS JH ani KS              

nehlasovalo a rovněž nedošlo ani k jejímu zveřejnění na Pirátském fóru. Koaliční smlouva             

není ani k dohledání na webu města JH. Tím dochází k porušení volebního řádu ohledně               

schvalování koaliční smlouvy a k porušení organizačního řádu 

 § 26 Otevřené jednání 

(1) Právní akty, zápisy o právním jednání a výsledky hlasování v týmu se zachycují v               

písemné, elektronické podobě na systémech strany a zveřejňují se, pokud nejsou           

důvěrné (§ 27), ty se dají na vědomí aspoň kontrolní komisi. 

 Jediná dohledatelná informace o koaliční smlouvě je v zápise ze schůze 23. listopadu 2018. 

Ad.4. Koaliční smlouva je napsaná a O.Mácou jako předsedou MS podepsána. Zúčastnění            

členové MS si naplno uvědomují svůj volební úspěch v J.Hradci. Plně si uvědomují,  

že Piráti v J.H. byli před volbami vnímáni jako nejednotná a rozpolcená strana. Přesto získali               

po brilantním vyjednávání dopředu zvoleného týmu, vedeném  

předsedou O.Mácou nejen jednoho radního. Nejen že se ucházejí o místa ve třech komisích              

a ve čtyřech výborech, ale byli do koaliční smlouvy schopni prosadit  



některé body ze svého programu – např. výstavbu multifunkčního centra v parku pod GVN. 

  

Neefektivní činnost MS. 

Často se stává, že veřejnost z JH kontaktuje KS nebo Piráty z Českých Budějovic s tím, že se                  

jim nepodařilo kontaktovat MS JH. Nepřátelská atmosféra, která v MS panuje, je na             

překážku růstu a rozvoje Pirátů v JH. Krátce po volbách se dokonce rozpadl zastupitelský              

klub. Piráti JH působí na veřejnost a případné spolupracující osoby odtažitě až nepřátelsky. 

 

Usnesení předsednictva KS z 2. září 2018 nedodržované ze strany MS JH 

Na základě https://redmine.pirati.cz/issues/13536 (včetně komentářů): 

Předsednictvo projednalo žádost Jirky Prince, a shodlo se na následujícím stanovisku:           

jednací řád a stanovy České pirátské strany jsou platné pro všechna krajská i místní              

sdružení, a to zejména při vyhlašování schůzí, které mají být vyhlášeny v řádném termínu,              

zejména pokud se jedná o schůze volební, mají mít zveřejněný program a následně má být               

zveřejněn zápis (na fóru). 
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