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I. 

1. Dne 16.5.2020 podala stěžovatelka ke kontrolní komisi stížnost „ve věci porušení předpisů 

prostřednictvím veřejně činěného osobních útoků a šíření nepravdivých informací“ (dále jen 

„Stížnost“). 

2. Odpůrce se k podané Stížnosti vyjadřuje následovně. 

 

II. 

3. Stěžovatelka ve své stížnosti tvrdí, že odpůrce svým jednáním naplnil obsah §5 odst. 2 pís. 

a, rozhodčího řádu („zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany“) s tím, že 

odkazuje na porušení základních programových cílů a to „Česká pirátská strana chce všemi 

zákonnými prostředky bojovat proti ... cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám 

ve společnosti a proti potlačování lidských práv.“  

4. Stěžovatelka nikterak netvrdí, ani nedokládá žádný případ cenzury, násilí, rasismu, strachu, 

nejistoty či pochyb ve společnosti ani potlačování lidských práv, za které by mohl být odpůrce 

odpovědný. V tomto rozsahu se tedy jedná o bezobsažné, nepřezkoumatelné tvrzení. 

Stěžovatelka v jiné části stížnosti tvrdí, že byla „fyzicky ohrožována“, ačkoliv z důkazů, jež 

sama stěžovatelka dodala, plyne, že k žádnému napadení, ohrožení či násilí nedošlo. Bylo toliko 

konstatováno, že stěžovatelka mohla mít „pocit ohrožení“.  

5. Pokud bychom přijali myšlenku stěžovatelky, že hádka mezi dvěma politiky je porušením 

základních programových cílů strany, pak absurdně přirovnáváme zostřenou výměnu názorů 

ke koncentračním táborům v Číně nebo policejnímu násilí v USA (kdy odpůrce se historicky 

vyslovoval proti porušování lidských práv v Číně, účastnil se aktivně akce Vlajka pro Tibet a 

policejní brutalitu v USA kritizuje). Příměr stěžovatelky spíše ukazuje na to, že stěžovatelka 

program Pirátů vztahuje spíše ke své osobě, než k celkovému světonázoru. Nad rámec výše 

uvedeného je nutno dodat, že na rozdíl od stěžovatelky má odpůrce v případě jeho hlasování 

čistý štít a nikdy nehlasoval proti pirátskému programu. 

6. K porušení, natož zavrženíhodnému, základních programových cílů strany tedy nedošlo, 

nemohlo tedy dojít ani k naplnění §5 odst. 2 pís. a rozhodčího řádu. 

7. Stěžovatelka ve své stížnosti tvrdí, že odpůrce svým jednáním naplnil obsah §5 odstavec 2 

pís. c, rozhodčího řádu („úmyslná závažná újma jinému členovi“), s tím, že odpůrce se měl 

dopustit účelové manipulace způsobené nepřesným předáváním informací. Stěžovatelka tvrdí, 

že tato újma měla být způsobena tím, že odpůrce na jednání zastupitelského klubu Pirátů MČP3 

události ze dne 1. 10. 2019 bagatelizoval a prohlásil, že to byl on, kdo byl napaden a dále, že 

umožnil na jednání zastupitelského klubu vystoupit zaměstnankyni úřadu, která si stěžovala na 

chování stěžovatelky. Stěžovatelka dále tvrdí (avšak nedokládá), že Margita Brychtová a Michal 

Gill měli za cíl poškodit stěžovatelku na dobrém jméně. Stěžovatelka však nikde netvrdí, ani 

nedokládá, k jaké újmě způsobené tvrzeným jednáním odpůrce mělo dojít. 

8. Při prokazování újmy, a hlavně odpovědnosti za ni, je potřeba tvrdit a doložit, co újmu způsobilo 

(kauza/příčina), co je následkem a příčinnou souvislost (kauzální nexus) mezi příčinou a 

následkem. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka uvádí jen tvrzenou příčinu, ale netvrdí, natož aby 

doložila, následek, ani příčinnou souvislost, není na základě jejích tvrzení možno určit, zda 

k újmě došlo, v jakém rozsahu a kdo je za ni odpovědný. Stěžovatelka navíc netvrdí, že jí 

nespecifikovanou újmu způsobil odpůrce, ale Margita Brychtová a Michal Gill (které však jako 

odpůrce neoznačuje). Stěžovatelka dále nikterak netvrdí, ani neprokazuje úmysl odpůrce ke 



způsobení újmy. Pokud k újmě došlo mimoděk, například při snaze narovnat pracovní vztahy 

v kolektivu, či vyřešit stížnost zaměstnance na svého nadřízeného, nemůže se jednat o naplnění 

ustanovení §5 odst 2. pís. c rozhodčího řádu. 

9. Stěžovatelka tedy netvrdí, ani nedokládá, jaká újma jí byla způsobena, jaký byl její rozsah 

ani, jestli tato újma souvisí s jednáním odpůrce, či zda byla způsobena úmyslně. 

Stěžovatelka dokonce za odpovědné osoby označuje osoby odlišné od odpůrce. Z tvrzení 

stěžovatelky tedy není možné dovozovat, že došlo k naplnění ustanovení §5 odst. 2 pís. c 

rozhodčího řádu. 

10. Stěžovatelka ve své stížnosti tvrdí, že odpůrce svým jednáním naplnil obsah §5 odstavec 2 

pís. e, rozhodčího řádu, které stěžovatelka cituje nepřesně jako „poškození dobrého jména 

strany“, které však správně zní „opakované poškození dobrého jména strany“ s tím, že 

projednávání událostí z 1. 10. 2019 na půdě Zastupitelstva MČP3 považuje za poškození 

dobrého jména strany.  

11. Samotné opakované projednávání či přetřásání jedné události médii nezakládá opakovanost 

tvrzeného poškození dobrého jména strany. Podmínka opakovanosti by byla naplněna jen tedy, 

kdyby se odpůrce dopustil poškození jména strany vícero jednáními, například pokud by někdo 

opakovaně dával rozhovory do médií se zjevně nepravdivým obsahem, dále zřídil několik 

pomlouvačných webových stránek, a ještě k tomu rozdával tiskoviny obsahující pomluvy. 

Vnitrostranické spory nejsou porušením dobrého jména strany. Například ani vedlejší efekt 

stížnosti Jany Koláříkové na Jakuba Michálka nebyl vyhodnocen jako poškození dobrého jména 

strany, i když se touto kauzou zabývala média i političtí soupeři Pirátů, a tento vnitrostranický 

spor (na rozdíl od tohoto) na reputaci strany zcela jistě efekt měl.  

12. Na půdě Zastupitelstva MČP3 se na události ze dne 1. 10. 2019 dotazovala zastupitelka, členka 

ODS. Na 11. jednání Zastupitelstva MČP3 dne 26. 5. 2020 přijala stěžovatelka nominaci 

předsedy místní buňky ODS na post uvolněné radní. Dále se na půdě Zastupitelstva MČP3 

projednává to, jak často jezdí starosta na chatu, jestli má vůdce místní buňky ANO skutečně 

číslo na Andreje Babiše a jiné zásadní věci. Samotné projednání na půdě zastupitelstva není 

možné brát jako poškození dobrého jména strany. 

13. Vzhledem k tomu, že projednávání událostí z 1. 10. 2019 na půdě Zastupitelstva MČP3 

není možné považovat za poškození dobrého jména strany, a navíc nebyla naplněna 

podmínka opakovaného závadného jednání, nedošlo k naplnění ani ustanovení §5 odst 2 

pís. e rozhodčího řádu. 

 

III. 

14. Ačkoliv by Stížnost měla být zamítnuta již na základě výše uvedených skutečností, dovoluje se 

odpůrce vyjádřit i ke skutkové stránce věci. 

15. Odpůrce zásadně nesouhlasí s popisem rozhodných skutečností tak, jak je podala stěžovatelka. 

Stěžovatelka projevuje snahu rozmělnit meritum věci přidáváním jiných události, jejichž podání 

má „přitížit“ odpůrci, avšak ve skutečnost jdou spíše k tíži stěžovatelky. Jedná se například o 

„přivedení“ zaměstnankyně úřadu, která si stěžovala na chování stěžovatelky na jednání 

zastupitelského klubu.  Vedení klubu již chování stěžovatelky vůči této zaměstnankyni delší 

dobu řešilo. Zatímco v jiných případech mezilidských konfliktů je možné toto řešit domluvou, 

a zjednat tak nápravu závadného jednání bezprocedurálně, v tomto případě nebylo možné 

dosáhnout řešení jiným způsobem než tím, že zaměstnankyni bylo umožněno předložit svou 



nelehkou situaci zastupitelskému klubu. Přístup stěžovatelky k této zaměstnankyni dle názoru 

odpůrce naplňuje znaky bossingu, což potvrzují i svědci, viz např. 

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=695593#p695593 Vzhledem k tomu, že se jedná o 

záležitost spadající pod úřad a nikoli pod stranu, není v tuto chvíli možné bez souhlasu zmíněné 

zaměstnankyně uvádět další podrobnosti. 

16. Událost ze dne 1. 10. 2019 se stěžovatelka snaží popsat vytrženou z kontextu, totiž historie 

agresivní komunikace stěžovatelky vůči odpůrci samotnému, zaměstnancům i členům místního 

sdružení. Na konflikty, jejichž původcem byla stěžovatelka, nikdo nepodával stížnost 

kontrolním orgánům strany, doufaje v prozření stěžovatelky a možnost řešení smírného. Toto 

však nebylo naplněno, a tak samo MSP3 jako celek stěžovatelce, po řádném projednání na Foru, 

udělilo důrazné napomenutí – viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=982&t=50109. 

Zvýšený hlas a křik byl bohužel standardním nástrojem stěžovatelky uplatňovaným vůči členům 

místního sdružení. Odpůrce má proto za to, že podaná Stížnost je spíše nástrojem stěžovatelky 

k dosažení jejích osobních cílů, než pokusem sjednat nápravu excesu, který by zcela vybočoval 

z běžného způsobu komunikace mezi stěžovatelkou a odpůrcem, jak se stěžovatelka snaží tvrdit. 

17. Stěžovatelka podala tuto Stížnost až po 7 měsících od událostí 1. 10. 2019 a do médií prohlásila, 

že kontaktovala i OČTŘ. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl odpůrce OČTŘ nijak 

kontaktován, dá se usuzovat, že OČTŘ se oznámením stěžovatelky buď nezabýval, protože 

nebylo nikdy učiněno, popřípadě oznámení obratem odložil, protože zjevně nedošlo k porušení 

zákona. 

18. K samotným událostem ze dne 1. 10. 2019 odpůrce uvádí následující: Odpůrce a stěžovatelka 

na sebe vzájemně křičeli zblízka. Odpůrce nikoho fyzicky neohrožoval. Všichni svědci 

(i vyjádření tajemníka, který ovšem u situace nebyl) shodně potvrzují, že k žádnému fyzickému 

napadení nedošlo, odpůrce se stěžovatelku napadnout nepokoušel. Odpůrce se následně, na 

rozdíl od stěžovatelky, několikrát omluvil a vyjádřil lítost nad svým způsobem komunikace, což 

však stěžovatelka neuznává. Stěžovatelka se odvolává pouze na svůj pocit, který užívá jako 

hlavní argument. 

19. Po událostech ze dne 1. 10. 2019 absolvovala stěžovatelka společnou schůzku u starosty, seděla 

vedle odpůrce na zastupitelstvu a absolvovala s odpůrcem další společná jednání. Tyto 

skutečnosti naznačují, že stěžovatelkou tvrzený pocit neměl tak zásadní vliv na její další 

působení v přítomnosti odpůrce. V každém případě, i kdyby měla stěžovatelka z odpůrce 

jakýkoli špatný subjektivní pocit, pouze tato skutečnost nemůže být důvodem pro jakékoliv 

potrestání odpůrce. 

 

IV. 

20. Ačkoliv odpůrce výše prokazuje, že nedošlo k porušení stěžovatelkou tvrzených předpisů, 

přesto si dovoluje se krátce vyjádřit k navrženým výrokům rozhodčího nálezu. 

21. Stěžovatelka navrhuje následující tresty: 

a. Odpůrce je povinen zjednat nápravu veřejným vyslovením omluvy a podáním rezignace 

na funkci místostarosty. 

b. Odpůrci je zakázáno kandidovat do jakékoliv funkce v ČPS nebo kandidovat do funkce 

veřejné za ČPS nebo s její podporou. 

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=695593#p695593
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=982&t=50109


22. Stěžovatelka požaduje po RK vydání nevykonatelného rozhodčího nálezu. Není v pravomoci 

žádného orgánu České pirátské strany vyslovovat povinnosti mimo Českou pirátskou stranu. 

Odpůrce byl řádně zvolen do Zastupitelstva MČP3 a kolektiv stejně zvolených občanů ho dále 

zvolil do funkce místostarosty. Změna v obsazení orgánů samosprávy nikdy nemůže být 

vynucena na základě rozhodnutí vnitrostranického orgánu, ale jen a pouze na základě 

svobodného rozhodnutí příslušných osob. 

23. Stěžovatelka dále navrhuje tresty, které svým rozsahem naprosto neodpovídají rozsahu 

tvrzeného provinění, když za jednu zostřenou výměnu názorů požaduje úplné ukončení veřejné 

politické činnosti odpůrce ve spojení s Českou pirátskou stranou. Vynesením tohoto rozhodčího 

nálezu by došlo k zásadnímu porušení principu proporcionality, tedy přiměřenost trestu ke 

spáchanému provinění. Pokud by ojedinělé „řvaní“ na jiného člena mělo vést k vyloučení ze 

strany, nezbude nám tu za chvíli nikdo. Proti exemplárním trestům se opakovaně vyslovuje i 

Ústavní soud, například ve svém nálezu II. ÚS 2027/17, ve kterém ústavní soud dovozuje: 

„Vybočení z principu proporcionality při sledování jiných účelů a cílů -typicky ukládáním 

exemplárních trestů anebo jiným nepřiměřeným zostřením represe - ve své podstatě narušuje 

principy rovnosti lidí před zákonem a právo na spravedlivý proces. Co je však nejdůležitější, 

křiví cit pro spravedlnost ve společnosti (viz nález sp. zn. I. ÚS 4503/12, bod 26).  

 

V. 

24. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje odpůrce následující výrok rozhodčí 

komise: 

 

I. Stížnost se zamítá. 

II. Stěžovatelka je povinna uhradit náklady tohoto řízení v plné výši. 

 

Štěpán Štrébl 


