
Komentář zpravodajky KK k vyjádření advokáta ZK MHMP

Většina vyjádření zástupce odpůrce je snahou odvést pozornost od meritu věci a očernit

kontrolní komisi před členy strany emotivními a zavádějícími vyjádřeními.

Podrobné odpovědi na jednotlivé body: 

1.  Stěžovatel  dne  4.  5.  2020 podal  stížnost  (bez  nadpisu,  bez  podpisu,  bez  číslování

stránek a bez dalších základních náležitostí) údajně ve veřejném zájmu (dále jen „Stížnost“).

Náležitosti stížnosti jsou jasně uvedeny v § 13 Rozhodčího řádu. Je jich celkem pět a 

nadpis, podpis ani číslování stránek se mezi nimi nenachází.

2. Stěžovatel ve Stížnosti prostě konstatuje, že Stížnost je podávána ve veřejném zájmu.

A to aniž by jakkoli specifikoval, v čem takový veřejný zájem spatřuje a z čeho (z jakých zjištění

a  důkazů)  splnění  podání  Stížnosti  ve  veřejném  zájmu  dovozuje.  Rezignací  stěžovatele  na

vymezení jedné ze základních podmínek přípustnosti podání Stížnosti je tak identifikován první

z řady pochybení stěžovatele v tomto řízení, kdy svým absolutně neprofesionálním přístupem

vytvořil právní zmetek, který vydává za stížnost podle Rozhodčího řádu. Z textu stížnosti přitom

vyplývá,  že je  podávána nikoli  ve veřejném zájmu,  ale  v  zájmu několika málo členů České

pirátské strany.

Rozhodčí řád nezná “přípustnost podání stížnosti”. 

Veřejný  zájem  spočívá  v  tom,  že  je  dle  názoru  KK  ve  veřejném  zájmu,  aby  placení

funkcionáři strany vykonávali činnosti, za které pobírají nemalé ohodnocení, kvalitně a dle

předpisů. Jaké předpisy a čím byly porušeny, k tomu se vztahuje oddíl “Tvrzení porušení

předpisů”,  který  má  celkem  tři  oddíly.  Doporučujeme  odpůrcům  pročíst,  pokud  tak

neučinili.

3. Odpůrce dále žádá rozhodčí komisi, aby ve spisu vedeném k rozhodčímu řízení uvedla

správného odpůrce tak, jak je označen ve Stížnosti. Jediným odpůrcem v probíhajícím řízení na



základě Stížnosti je Klub Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a žádná jiná osoba. Označování

Michaely Krausové a Viktora Mahrika jako účastníků tohoto řízení je nesprávné, je v rozporu se

Stížností a je účelově zneužíváno k poškozování jejich dobrého jména některými členy strany.

Odpůrce tak žádá zpravodaje rozhodčí  komise o bezodkladnou nápravu tohoto protiprávního

stavu.

Michaela  Krausová  byla  označena  za  odpůrkyni  zastupující  ZK  jakožto  předsedkyně

klubu, placená a zodpovědná za provedení výběrových řízení (dále jen “VŘ”). 

Viktor  Mahrik  byl  označen  za  odpůrce  zastupujícícho  ZK  jakožto  předseda  klubu

přebírající  funkci  po M.  Krausové a spolupracující  s  ní  na provedení  VŘ jakožto člen

komise.

Kontrolní komisi nedává smysl, aby byl za odpůrce označen celý zastupitelský klub bez

ohledu na to, zda se všichni jeho členové podíleli na průběhu VŘ, nebo byli vůbec členy v

době jejich  konání.  I  v  případě,  že  se  tak RK rozhodne učinit,  nelze  tvrdit,  že  by M.

Krausová a V. Mahrik nebyli účastníky řízení, neboť jsou členy klubu. 

4. Zásadní výhradou odpůrce je v tento okamžik pochybení zpravodaje kontrolní komise,

že vypustil celou vyšetřovací fázi před kontrolní komisí. Kontrolní komise totiž dne 4. 5. 2020

podala stížnost rovnou rozhodčí komisi, aniž by provedla vyšetřování.

5.  Podle § 10 rozhodčího řádu „Stížnost  je písemný návrh,  kterým se zahajuje řízení,  ve kterém se stěžovatel

domáhá vydání rozhodčího nálezu.“ Podle § 13 odst.  1 písm. b) „stížnost musí obsahovat vylíčení rozhodných

skutkových okolností a označení důkazů.“ Podle čl. 13 stanov kontrolní komise „vyšetřuje stížnosti na porušení

předpisů  týkajících  se  činnosti  strany,“  a  „předkládá  důvodné  stížnosti  spolu  s  výsledky  vyšetřování  rozhodčí

komisi.“ Podle § 15 rozhodčího řádu „pokud je stížnost důvodná, vydá k ní kontrolní komise návrh výroku rozhodčí

komisi. (...) Pokud kontrolní komise dospěje na základě předložených důkazů a vlastního vyšetřování k závěru, že

vyšetřená  stížnost  je  důvodná a účastníci  řízení  nesouhlasí  s  uzavřením smíru,  navrhne rozhodčí  komisi  výrok

rozhodčího nálezu.“

6. Z uvedeného je zcela jasné, že zpravodaj měl po podání stížnosti zahájit vyšetřování a

rozhodčí komisi postoupit až vyšetřenou stížnost.

Kontrolní  komise  vyšetřovala  stížnost  od  26.  10.  2019,  jak  je  vidět  z  data  přidání

anonymního podání do Redmine. Veškeré úkony spojené s vyšetřováním byly zaznamenány

do časové osy případu tamtéž. Pokud nebyl advokát ZK HMP seznámen s úkony, které

byly  KK učiněny (např.  výměny e-mailů  mezi  KK a ZK HMP),  nebo mu členové ZK

některé zamlčeli, nejde toto na vrub KK. 

https://redmine.pirati.cz/issues/24020


7.  Podle  §  13  odst.  2  rozhodčího  řádu  „stížnost  doručuje  kontrolní  komise  ostatním

účastníkům řízení  se  lhůtou k  odpovědi.  Odpověď musí  obsahovat  obdobné náležitosti  jako

stížnost a doručí se ostatním účastníkům řízení.“ Stěžovatel však nikdy odpůrci stížnost nezaslal,

aby se k jejímu textu mohl vyjádřit, jak to vyžaduje rozhodčí řád provádějící základní právní

zásadu audiatur et altera pars. Důsledkem chybného postupu stěžovatele je nesprávně zjištěný

skutkový stav a absence aplikace právních předpisů. 

a) Kontrolní komise zaslala ZK tři e-maily obsahující  označení stěžovatele a odpůrce a

vylíčení rozhodných skutkových okolností a označení důkazů a dva návrhy smíru. Finální

verze  stížnosti  obsahuje  oproti  poslednímu  návrhu  smíru  navíc  pouze  označení

konkrétních paragrafů, které dle názoru KK byly porušeny, a návrh výroku rozhodčího

nálezu, který se víceméně shoduje s prvním návrhem KK z ledna 2020. Tyto kosmetické

úpravy tedy nelze označit  jako  “Stěžovatel  však nikdy odpůrci stížnost nezaslal,  aby se k

jejímu textu mohl vyjádřit”, neboť ZK měl příležitostí k vyjádření několik a také je všechny

využilo několik členů ZK. Proběhlo i osobní setkání zástupců ZK, KK a PKS. Toto všechno

bylo zdokumentováno v přílohách ke stížnosti podané k RK. Ani o těchto materiálech nelze

říci, že by s nimi protistrana nebyla seznámena, neboť šlo o materiály, které zaslal buď ZK

kontrolní komisi nebo KK klubu.

Taková  zásadní  chyba  by postačovala  již  samotná  k  tomu,  aby rozhodčí  komise  věc

vrátila k prošetření kontrolní komisi. Odpůrce však nemá zájem na tom, aby řízení bylo z tohoto

důvodu dále prodlužováno, neboť osoba zpravodaje kontrolní komise a jeho vlastní porušování

předpisů strany a neschopnost vytvořit formálně bezvadný dokument nezaručuje, že by stádium

prošetřování kontrolní komisí ve stávajícím složení dospělo k nějakým použitelným výsledkům.

Odpůrce  proto  v  druhé  části  tohoto  vyjádření  předkládá  rozhodčí  komisi  správně zjištěný a

popsaný skutkový stav a zcela tak nahrazuje neschopnost zpravodaje kontrolní komise.

b) Domnívám se, že osobní invektivy advokáta ZK vůči osobě předchozího zpravodaje

KK do tohoto dokumentu nepatří.  (Také bychom mohli zvýraznit veškeré pravopisné chyby, které

zástupce odpůrce učinil v tomto textu, ale není to důležité pro toto řízení.) 

8. Protože byl odpůrce zkrácen na svých právech v předcházejícím řízení,  nemohl se

vyjádřit ani k porušování rozhodčího řádu ze strany členů kontrolní komise.

Viz bod 7 a).



9. Odpůrce poukazuje na to, že podle § 23 rozhodčího řádu „Za komisi může v každé

záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj, ledaže tento předpis nebo jednací řád komise stanoví

jinak.  Zpravodaj  zejména  vede  spis,  vydává  opatření,  připravuje  návrhy,  zasílá  písemnosti

účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení.“ Platí,  že jednací řád kontrolní

komise  není  vyhlášen,  a  tedy  jej  nelze  použít.  Zpravodaj  kontrolní  komise  pochybil,  když

umožnil  vést  spis  i  jiné osobě,  a to  Michaele  Skokanové,  která  do něj  vkládala  dokumenty,

podílela se na zpracování materiálů v řízení, seznamovala se s osobními údaji, ačkoliv nebyla

zpravodajem. Na tuto skutečnost upozornila rozhodčí komise ve vyjádření ze dne 20. 5. 2020

(poznámka  č.  30  ve  spise),  kde  uvedla,  že  za  kontrolní  komisi  v  dané  věci  jedná  pouze

zpravodaj, a nikoliv jiné osoby.

Výše  zmíněné  úkoly  jsem vykonávala  z  pozice  administrativní  asistentky  a  z  pověření

zpravodaje. Je-li to problém, navrhneme změnu Rozhodčího řádu tak, aby reflektoval tuto

dříve neexistující pozici (vzniklou v únoru 2020 za účelem urychlení procesů uvnitř KK),

nicméně se nedomníváme, že je toto relevantní k projednávání této stížnosti.

10.  Podle  čl.  13  odst.  1  věta  druhá  stanov  Pirátů:  „Přezkumné  orgány  jednají  podle

právních  principů  běžných  v  demokratickém  soudnictví,  zejména  dbají  na  to,  aby  nikomu

nestranily.“

11. Michaela Skokanová rovněž veřejně prezentovala, že Michaela Krausová a Viktor

Mahrik, tedy bývalá předsedkyně a současný předseda odpůrce jsou obvinění z nějakého skutku

u rozhodčí komise. Nic takového však není pravda a účastníkem tohoto řízení je pouze Klub

Pirátů  v  Zastupitelstvu  hl.  m.  Prahy  jako  celek.  Michaela  Skokanová  tedy  zneužila  svého

postavení  člena  Kontrolní  komise  a  osoby,  které  bylo  zpravodajem  protiprávně  umožněno

manipulovat s  obsahem spisu v tomto řízení,  k očerňování jednotlivých členů odpůrce.  Platí

přitom, že členové kontrolní komise jako kontrolního orgánu strany by se měli zdržet jakýchkoli

vyjádření,  které  by  mohly  být  účastníky  vnímány  jako  předpojaté  a  které  zavdávají

pochybnostem o nestrannosti členů kontrolní komise. Uvádění jednoznačně lživých informací

ohledně tohoto řízení na fóru strany podle názoru odpůrce představuje právě nepřípustný zaujatý

přístup člena kontrolní komise v příslušné věci.

Ve zmiňovaném  příspěvku jsem skutečně  z  nepozornosti  zaměnila  pojmy “odpůrce”  a

“obviněný”, za což se omlouvám. Zbytek tohoto odstavce za slovem “obvinění” je však již

konstrukcí  advokáta  a  nemá  nic  společného  s  objektivní  realitou,  naopak  by  se  dal

považovat za poškozování dobrého jména stěžovatele.

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=350&t=52513&p=697331#p697331


12.  Ze  stejného  důvodu  jako  u  Michaely  Skokanové  by  pak  byl  z  řízení  vyloučen

místopředseda kontrolní komise Rostislav Řeha. Svým výrokem „V Praze serete na vetsinu predpisu.

Neresite PraH, ignorujete deminimum, jede se nepotismus, pleticharite, lzete o sobe, vyberka delate z velke casti

naoko, dosazujete si lidi podle stranicke prislusnosti. A to je jen vrcholek ledovce co vidim. Kdyz zkusime na neco

upozornit, tak narazime na hradbu nezajmu, pomluv, lze o nas i primator a ani se nezacervena. Sirite pomluvy,

argumentacni fauly litaji zcela bez zkrupuli. Zneuzivate penize magose pro stranicke veci. Resime jen to malo, co

muzeme, ale resime. Ovsem problem je v tom, ze KK neni deux ex machina - vy si musite primarne pomoct sami.

Jak to bylo s tou triskou v cizim oku?“, který uvedl na veřejném komunikačním kanálu Zulip bohužel

zavdal i on pochybovat o tom, že je ke ku „Praze“ přistupováno férově a nezaujatě.

Tato zpráva určená M. Ferjenčíkovi ve streamu Podpalubí na neveřejném komunikačním

kanálu (ke vstupu je potřeba Pirátské SSO a pozvánka od člena) nijak nesouvisí s meritem

stížnosti.

13.  Celá  stížnost  svou  pochybnou  kvalitou,  výběrem  jen  části  faktů  a  účelovou

dezinterpretací  zbytku,  spolu  s  výroky některých členů kontrolní  komise  o „prohnilé  Praze“

bohužel nedává jinou možnost než pochybovat o tom, že toto řízení není vedeno účelově s cílem

poškodit některé členy odpůrce uvnitř i vně strany. Zpravodaj a někteří další členové kontrolní

komise si tak bohužel svoji funkci kontrolního orgánu strany pletou s inkvizicí, kdy již samotné

obvinění nebo dokonce podezření znamenalo jistotu odsouzení.

Toto jsou opět osobní invektivy a subjektivní dojmy p. Satke. 

14.  V projednávaném případě  pak  účelovost  nejlépe  plyne  z  navrženého  smíru,  kdy

zpravodaj navrhoval pro Michaelu Krausovou v rámci politického života až drakonický trest a

snažil se ji dotlačit k jeho přijetí, aby pak z podané stížnosti vyšlo najevo, že Michaela Krausová

vůbec není odpůrcem (a ani zástupcem odpůrce) a řízení se může účastnit nanejvýš jako svědek.

Zpravodaj je zde obviňován ze snahy někoho k něčemu “dotlačit” bez jakýchkoliv důkazů,

což lze vyvrátit pročtením e-mailu se smírem. Tento smír měl několik bodů, nejsem si tedy

jistá, co konkrétně je považováno za “drakonické” a proč.

Proč je Michaela Krausová účastníkem řízení, nikoliv svědkyní, je popsáno v bodu 1. 



15. Podání stížnosti znamenalo na straně odpůrce vynaložit mnoho desítek hodin práce

mnoha  lidí,  přičemž  stěžovatel  se  z  titulu  neomylného  inkvizitora  nijak  neobtěžoval  věc

důkladně prošetřit nebo vypracovat alespoň formálně bezvadnou stížnost.

16. Platí tedy, že by na straně stěžovatele měla následovat alespoň omluva za nedůvodně

podanou stížnost.

Stěžovatel se stížnosti zabýval taktéž několik desítek hodin a formální vady stížnosti zde

odpůrce nedoložil.

Důvodnost stížnosti je popsána v textu stížnosti samotné.

17.  Podle  čl.  13  odst.  1  věta  druhá  stanov  Pirátů:  „Přezkumné  orgány  jednají  podle

právních  principů  běžných  v  demokratickém  soudnictví,  zejména  dbají  na  to,  aby  nikomu

nestranily.“ Jedním z takových právních principů je i zásada vyšetřovacího orgánu přistupovat

stejně pečlivě k podkladům ve prospěch i neprospěch odpůrců, aby bylo vyloučeno konfirmační

zkreslení,  srovnej  analogicky § 2  odst.  5  větu  třetí  zákona č.  141/1961 Sb.,  trestní  řád:  „V

přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i

bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se

řízení vede.“

Kontrolní  komise  přistupovala  stejně  pečlivě  ke  všem  podkladům,  které  v  průběhu

vyšetřování dostala. Jak vyplývá z doložených důkazů, přistupovala k nim pečlivěji než

odpůrce k jejich poskytování.

18. Odpůrce upozorňuje na to, že kontrolní komise si vyžádala ve věci výběrových řízení

analýzu od protikorupčního analytika Janusze Konieczného. Odpůrce prostřednictvím Michaely

Krausové požádal kontrolní komisi,  aby mu tato analýza byla poskytnuta,  nicméně kontrolní

komise to odmítla s tím, že s jejími závěry nesouhlasí a že požádala o její doplnění. Ve spisu

postoupeném rozhodčí komisi tato analýza založena nebyla. 

Kontrolní komise zmiňuje ve stížnosti, že a proč tuto analýzu nepřiložila.

To nejenže vyvolává zjevné pochybnosti  ohledně toho,  zda kontrolní  komise stejným

způsobem  vyhledávala  důkazy  ve  prospěch  odpůrce,  ale  i  vzhledem  k  osobě  zpravodaje

kontrolní komise. Daná analýza byla přitom na krátkou dobu zveřejněna zpravodajem rozhodčí komise, přičemž

z  jejího  obsahu  vyplývá  zásadní  skutečnost,  že  v  samosprávách,  kde  někteří  členové  kontrolní  komise  sedí  v



zastupitelstvu, byly pozice obsazeny bez výběrových řízení a že obsazení míst bez výběrových řízení proběhlo v

rozporu s bodem dlouhodobého programu s názvem Transparentní organizace bez výběrových řízeních, přičemž

kontrolní komise si selektivně vybrala ke stíhání pražské zastupitele, kteří výběrová řízení provedli podle analýzy na

vysoké úrovni, zatímco řadu samospráv, kde výběrová řízení neproběhla vůbec (včetně samospráv spojených s členy

kontrolní komise) tato komise vůbec neřešila.  Tento fakt samotný na rozdíl od jiných sice nezakládá

důvod zamítnutí stížnosti, nicméně zpochybňuje obecnou adekvátnost postupu kontrolní komise

ve věci výběrových řízení.

K adekvátnosti postupu KK lze projít souhrnný  úkol v Redmine k řešení průběhu VŘ.

Nicméně sám p. Satke uvádí, že toto není relevantní ke konkrétnímu případu, neboť nelze

vyšetřovat stylem “jinde to dělají ještě hůř, takže nevadí”. 

19. Stížnost odkazuje na analýzu na str. 3. Dle zadání se mělo jednat o analýzu nezávislou

na kontrolní komisi a je tedy naprosto nepřípustné, aby touto analýzou bylo jakýmkoli členem

kontrolní  komise  jakkoli  manipulováno,  nebo  dokonce  aby  byla  některým členem kontrolní

komise vrácena k přepracování nebo doplnění. V rámci prošetření věci je tedy nezbytné, aby si

Rozhodčí komise vyžádala od kontrolní komise nebo od Januzse Konieczného všechny verze

této  analýzy  a  aby tyto  verze  byly  přístupné  oběma stranám sporu.  Z  vyjádření  zpravodaje

Rozhodčí  komise sdělené odpůrci  vyplývá,  že Rozhodčí  komise všemi verzemi této analýzy

nedisponuje.

Analýza měla být především nezávislá na komisích, které prováděly výběrová řízení, Jan

Novák tedy pochybil, když zadal její vypracování sněmovnímu analytikovi, který byl sám

členem komise ve VŘ v Praze.  Mj. i  z tohoto důvodu se rozhodla KK analýzu v řízení

nevyužít, což je i důvodem, proč ji automaticky RK neposkytla. O nezávislosti analytika J.

Konieczneho  vypovídá  i  to,  že  tuto  analýzu  bez  konzultace  s  KK  poskytl  minimálně

odpůrcům v tomto řízení a těžko říct, komu dalšímu. 

20. Odpůrce dále namítá, že postup zpravodaje ve věci „získávání svědectví“ nebyl v

souladu s rozhodčím řádem. Podle § 17 odst. 1 rozhodčího řádu: „Důkazy mimo elektronickou

podobu je třeba zaznamenat do průkazného písemného protokolu.“ Z § 15 odst. 1 písm. c) plyne,

že před předložením návrhu musí mít kontrolní komise závěry opřené o vlastní vyšetřování a

předložené důkazy, aby mohla učinit závěr o důvodnosti. Z textu stížnosti uvádí zpravodaj Jan

Novák, např.  „že 1.-6.  11.  2019 jel  do Prahy,  aby se zúčastnil  (nejen) zasedání RV a získal

svědectví od zúčastněných osob.“ (str. 3). Tato údajná svědectví nejsou zachycena v průkazném

https://redmine.pirati.cz/issues/25838


písemném  protokolu  a  založena  ve  spise.  V  důsledku  toho  je  řada  tvrzení  ve  stížnosti

nepodložených.

Svědectví získaná v Praze se dají rozdělit o tří kategorií:

1. Dotazovaný nevěděl nic relevantního k VŘ, toto proto nebylo zaznamenáno.

2. Dotazovaní J. Nováka odkázali na písemné důkazy, jako např. vlákna na fóru nebo

analýzy  zaslané  mailem;  toto  považujeme  za  dostatečnou  elektronickou  podobu

důkazu. 

3. Proběhlo výše zmíněné setkání se zástupci PKS a ZK; toto bylo zaznamenáno do

zápisu přiloženého ke stížnosti.  

21. Stížnost sice obsahuje bod nazvaný „Vylíčení rozhodných skutkových událostí“, ale

bohužel žádné konkrétní skutkové události  stížnost neobsahuje.  Jedná se o pouhé tvrzení,  že

někde bylo na něco upozorňováno, někdo něco považoval za zbytné, někdo s někým dostatečně

nekomunikoval, ale jakékoli konkrétní vylíčení rozhodných skutkových událostí chybí.

Ano, jedná se o tvrzení, a tato tvrzení popisují pochybení, která KK shledala v průběhu

VŘ. 

22.  Zpravodaj  kontrolní  komise se ani  nenamáhá,  aby identifikoval  konkrétní  skutky,

kterými měly být porušeny předpisy strany. Místo toho do stížnosti nakopíroval jakousi časovou

osu  vzájemně  ne  vždy  souvisejících  událostí,  ve  kterém by  snad  mělo  být  ukryto  meritum

stížnosti. To však zcela absentuje. Z jednotlivých bodů v časové ose vůbec není zřejmé, zda a

jaký mají tyto události vztah k projednávané stížnosti. Odpůrce mimoto zdůrazňuje, že jednotlivé

události  jsou  popsány  tendenčně  tak,  aby  vyzněly  proti  odpůrci  nebo  jeho  členům.  Při

prostudování  jednotlivých  důkazů  však  vyplývá  pravý  opak  –  viz.  například  komunikace  s

personálním odborem.

Je zajímavé, že odpůrce na straně jedné tvrdí, že není zřejmé, jaký mají tyto události vztah

ke stížnosti, přesto však je zřejmé, že jsou tendenční. Nicméně prostudovávání důkazů a

posuzovaní jejich relevance bychom doporučili odpůrci ponechat na rozhodčí komisi.



23. Z časové osy, která má být podle stěžovatele meritem stížnosti, se tak například lze

dozvědět, že ve dnech 15. – 16. 11. 2019 kontrolní komise neprovedla žádnou relevantní činnost,

ale Michaela Skokanová si nechala proplatit jízdné z Prahy do Pelhřimova a následně z Bechyně

do Olomouce (Pelhřimov od Bechyně je vzdálen 67 km) a Jan Novák si ve stejném období

nechal proplatit mimo jiné nákup 40 metrů vyšívací bavlnky, 45 špendlíků s barevnou hlavičkou

a 30 špendlíků s hlavičkou. Stejně tak v období 29. 11. – 1. 12. 2019 z předložené časové osy,

která  má  být  meritem  této  stížnosti  vyplývá,  že  se  zřejmě  sešli  členové  kontrolní  komise

Rostislav Řeha, zpravodaj této stížnosti a Michaela Skokanová a že na večeři 30. 11. 2019 měli

pizzu. A to opět aniž by ve věci byly provedeny jakékoliv relevantní úkony.

Ve dnech  15.-16.  11.  jsem jela  z  domova  z  Olomouce  do  školy  do  Prahy,  odkud jsem

následně jela do Pelhřimova, kde mě Jan Novák vyzvedl autem a jeli jsme k němu domů,

kde jsme strávili dva dny předáváním informací o případu, brainstormováním a prací na

dokumentech,  zaznamenávajících  naše  vyšetřování.  (Taktéž  jsme  pro  větší  přehlednost

vytvořili nástěnku zaznamenávající důležité osoby a události, kterou může Jan Novák na

požádání  dopravit  na  osobní  zasedání  k  případu.  Částka  za  bavlnky  se  mi  zdá

zanedbatelná a nástěnku si proplatit nenechal.) Následně mě zavezl do Bechyně na vlak,

odkud jsem jela domů do Olomouce. Nevím, jak je relevantní vzdálenost od Bechyně k

Pelhřimovu a pokud se odpůrce domnívá, že jsem si měla nechat proplatil cestu do Prahy,

kterou bych podnikla i nezávisle na vyšetřování, nebo že si J. Novák měl nechat proplatit

obě cesty autem, aby byla celá trasa podrobně zdokumentovaná v Piroplácení, dokazuje to,

že jeho vztah k PraH a efektivnímu vynakládání stranických prostředků je vcelku vlažný.

A 30. 11. probíhalo zasedání aktivní části KK k tomuto případu. Proplácení cestovného a

stravného  je  běžná  praxe  -  viz  např.  https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7541/  nebo

https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/4413/.   

24.  Výše  uvedené  ukazuje  na  absolutní  nedostatek  jakýchkoli  alespoň  základních

náležitostí stížnosti, kdy zpravodaj stížnost vytvořil tak, že pouze nakopíroval soupis nějakých

úkonů, aniž by vůbec kriticky zhodnotil,  co takový soupis znamená. A to navíc tak, že takto

nakopírované a popsané události jsou stížností líčeny tendenčně a zaujatě vůči odpůrci.

Viz body 1 a 22.

https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/4413/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7541


25.  Stejným způsobem jako  k  vylíčení  rozhodných  skutkových  okolností  a  označení

důkazů bohužel stěžovatel přistoupil k tvrzení ohledně porušení předpisů.

26.  Stížnost  obsahuje  pouze  nějaký  soupis  jednotlivých  předpisů  strany,  resp.

jednotlivých ustanovení, aniž by bylo jakkoliv konkrétně popsáno, čím se měl odpůrce dopustit

jejich  porušení.  Obecná  tvrzení  typu  „byla  porušována  nedostatečnou  součinností“  opravdu

nepředstavují  nic,  k  čemu  by  se  vůbec  šlo  kvalifikovaně  vyjádřit,  natož  aby  to  zakládalo

odpovědnost za porušení předpisů strany.

Spojit si popsané skutkové podstaty s konkrétními předpisy by nemělo být těžké. Co se týče

nedostatečné součinnosti  ze strany zástupců ZK kontaktovaných KK, tito by sami měli

vědět, že nám odpírali přístupy k dokumentům a poskytnutí některých zápisů protahovali

podáním předběžné otázky, zda jsou tím skutečně povinni.  

27. Jediným konkrétním skutkem popsaným ve stížnosti tak je pouze tvrzené porušení §

17 písm. b), c) a f) Organizačního řádu. Tyto ustanovení se týkají úkolů garanta programové

oblasti a z předložených důkazů opravdu nevyplývá jakékoli porušení zmíněných ustanovení ze

strany odpůrce. Pokud se tak týká připomínek Ondřeje Profanta k výběrovému řízení konaného v

obchodní společnosti Operátor ICT, a.s., odpůrce nemá povinnost řídit se pokyny člena strany,

který není jeho členem, a to i kdyby se jednalo o garanta programové oblasti. Garant strany nemá

možnost autoritativně zasahovat do výběrových řízení pořádaných obchodními společnostmi, ve

kterých zástupci  strany vykonávají  jistou  kontrolu.  Nicméně s  garantem bylo  členy odpůrce

řádně komunikováno, byl svolán kulatý stůl a věc (spočívající spíše v nedorozumění, jak odpůrce

vysvětluje níže) byla vysvětlena.

V tomto  případě  se  však  nejedná  o  žádný  “autoritativní  zásah”,  nýbrž  připomínky  a

doporučující dopis, které byly ignorovány ve věci VŘ na důležitou pozici v městské firmě,

ve které máme v Praze největší podíl, a jejíž podnikání úzce souvisí s programovou oblastí

garantovanou  O.  Profantem,  dává  tedy  smysl  výběr  konzultovat  s  pokud  možno  co

největším  počtem  odborníků,  zvlášť,  když  jde  o  takto  vekou  a  významnou  firmu  s

největším podílem Pirátů. Promarnil jsme možnost ukázat ostatním, „jak se to dělá“.   

28. Stížnost vůbec neobsahuje tvrzení o tom, jak byl podle stěžovatele porušen veřejný

zájem. Neschopnost  stěžovatele  splnit  ani  základní  náležitosti  stížnosti  je  v tomto ohledu až

zarážející. Zatímco u vylíčení rozhodných skutečností a tvrzení porušení předpisů byl alespoň



schopen překopírovat určitý text, byť vzájemně nesouvisející a ve svém celku nedávající smysl,

u této náležitosti stěžovatel nedokázal ani to.

Viz bod 1.

29. Ze stížnosti je přitom jasně patrné, že je podávána nikoliv ve veřejném zájmu, ale v

zájmu několika málo členů strany, u nichž výše jejich schopností nedosahuje míry jejich ambicí,

kteří  mají  problém  s  některými  členy  odpůrce  nebo  jejich  partnery  nebo  s  „Prahou“  jako

takovou.

Viz bod 2.

30. Skutečnost,  že zpravodajem stěžovatele v této věci kontrolující  výběrová řízení je

člověk,  který  jako  politik  výběrová  řízení  neorganizoval  vůbec,  je  už  pouhou  pomyslnou

třešničkou  na  dortu,  jehož  hlavní  přísadou  je  neschopnost  vytvořit  přezkoumatelný  a

projednatelný dokument a ignorování rozhodčího řádu.

Viz bod 7 b). 

31.  Ve  světle  výše  uvedeného  pak  už  ani  nepřekvapí,  že  petit  stížnosti  obsahuje

nesmyslná ustanovení, která z větší části směřují proti osobám, které vůbec nejsou účastníky

tohoto řízení. Odstavce 5, 6, 7, 8, 9 a 10 petitu Stížnosti jsou tak zcela nesmyslná a rozhodčí

komise ani nemá žádnou jinou možnost než Stížnost v tomto rozsahu okamžitě zamítnout jako

nedůvodnou.  Navrhováním  opatření  vůči  osobám,  které  vůbec  nejsou  účastníky  rozhodčího

řízení,  stěžovatel  porušuje  základní  právo  každého  člena  strany  a  případného  účastníka

rozhodčího řízení být slyšen podle čl. 13 odst. 3 písm. b) stanov a právo činit návrhy v dané věci

dle § 16 rozhodčího řádu.

Viz body 3 a 14.

32. Přestože Stížnost obsahuje celou řadu zásadních nedostatků,  má odpůrce zájem o

projednání věci před rozhodčí komisí a neprodlužování stavu, kdy je existence řízení některými

členy strany zneužívána k dehonestaci a napadání některých členů odpůrce a celého krajského



sdružení Praha jako takového. Odpůrce tak předkládá skutečný popis věcí nezatížený účelovým

zkreslením ze strany stěžovatele.

Nedostatky stížnosti stále nebyly doloženy. 

Pokud členové strany dehonestují “členy odpůrce” (myšleni členové ZK?), poškození mají

možnost podat stížnost  na toto jejich jednání.  Nijak to ovšem nesouvisí  s  meritem této

stížnosti.

Kontrolní  komise  si  uvědomuje,  že  kognitivním  zkreslením  je  zatížen  každý  (včetně

odpůrce), nicméně zcela odmítá nařčení z “účelového zkreslení”.

33. Po úspěšných volbách v roce 2018 až do února 2019 dostala Michaela Krausová od

klubu Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy za úkol urychleně provést výběrová řízení na pozice,

které připadly Pirátům ve strukturách hl. m. Prahy a městských obchodních společností, celkem

je aktuálně obsazeno 31 míst. 

Viz tabulka v příloze č. 22 KK - 23 míst + 2 opakovaná VŘ + 3 VŘ, která proběhla až po

podání anonymního podnětu. 

Šlo o jeden z největších projektů, aniž by kdokoliv v Pirátské straně měl takto rozsáhlou

zkušenost. 

Naproti  tomu  na  jiných  místech  ZK  argumentoval  tím,  že  M.  Kubíček  je  odborník  s

rozsáhlými zkušenostmi v pořádání VŘ a proto pod jeho dohledem vše proběhlo perfektně.

Jako historicky první strana jsme vyhlásili otevřená výběrová řízení na pozice v orgánech

městských společností a setkali jsme se s enormním zájmem přihlášených. Přihlásilo se téměř

260 zájemců. Otevřená výběrová řízení jsou jedním ze základních pilířů Pirátského programu, a

tak jak jsme avizovali před volbami, docházelo k naplňování tohoto slibu. 

V tabulce č. 17 KK, kterou dodal ZK, je pouze 230 uchazečů.

34. Z celkového počtu uchazečů 16 nominantů má zkušenosti s vysokou manažerskou

pozicí  v soukromém či  veřejném sektoru,  6 vybraných uchazečů jsou renomovaní auditoři  a

konzultanti se zkušenostmi ze společností velké čtyřky (PwC, KPMG, Delloite) a 22 nominantů



jsou specializovaní odborníci na oblasti městských firem, do kterých byli vybráni a tuto skladbu

doplňují ekonomové a právníci. 

Nevidíme relevanci k meritu stížnosti.

Výběrová řízení v Praze lze považovat za velký úspěch. Ostatně to potvrzuje i původní

vyjádření kontrolní komise, která se v návrhu smíru ze dne 14. 1. 2020, prohlašuje že „Výběrová

řízení proběhla vzhledem k časové tísni v zásadě úspěšně.“ 

“V zásadě úspěšně” = “nedomníváme se,  že by pochybení byla takového rázu, aby bylo

nutno VŘ opakovat, nikoli “velký úspěch”.

Podařilo se vybrat přes 30 kompetentních lidí a odolat tlaku různých straníků či jejich

kontaktů, kteří na daná místa byli méně vhodní. Lze být hrdý na to, že výběrová komise odolala

tlaku a nenechala se dotlačit k tomu, aby někoho dosadila do funkce jenom kvůli tomu, že má

stranickou legitimaci, ačkoliv tam byli lepší uchazeči. 

Žádali  jsme komisi již jednou o vysvětlení, kdo a kdy na ně tlačil,  abychom toto mohli

prošetřit - dotaz zůstal bez odpovědi.  

Přesně toto je  důvod,  proč výběrové řízení  vede výběrová komise.  Úkolem výběrové

komise  je,  aby  posoudila  (na  základě  jimi  zpracovaných  podkladů,  kvalifikace  uchazečů,

pohovoru s uchazeči  a dalších zjištěných informací),  zda daný kandidát  je  pro danou pozici

skutečně nejlepší.

S  tím  souhlasíme,  bohužel  se  však  nedomníváme,  že  toto  bylo  splněno,  ani  komise

nepředložila důkazy, které by nás přesvědčily o opaku.

35. Během tohoto bezprecedentně rozsáhlého projektu se objevily tři problémy.

36. Za prvé uchazeč Jaroslav Němec, člen strany v MS Praha 2, měl neoprávněný přístup do pracovní tabulky

výběrového řízení, kde byl uchazeč a kde jsme shromažďovali hodnocení k výběrovému řízení do Obecního domu,

protože byl současně dočasným asistentem v kanceláři primátora a v nastavení přístupových oprávnění toto nebylo

zohledněno a on tuto chybu nenahlásil. Tento uchazeč se tak dostal k pracovnímu hodnocení člena výběrové komise,

považoval ho za finální hodnocení, ačkoliv jím nebylo, viděl manipulaci v tom, že hodnotící komise data upravila

poté, co věc poprvé řešila, a v této domnělé manipulaci viděl příčinu svého neúspěchu a ukazoval tyto informace

dalším lidem, aniž by se zeptal  na vyjasnění členů výběrové komise.  Přitom tomuto uchazeči  celá situace byla

bezodkladně po tomto incidentu vysvětlena telefonicky a poté ještě osobně na CF v Táboře. Přitom je interní věcí

výběrové komise, aby teprve potom, co se skutečně shodne a rozhodne o doporučení, vyhlásila výsledky a jediné

oficiální výsledky byly řádně publikovány (viz příloha č. 3 ke stížnosti). Dále odpůrce přikládá životopisy obou



uchazečů, ze kterých je patrná kvalifikaci uchazečů, přičemž vybraný uchazeč narozdíl od nevybraného disponuje

lepším vzděláním i zahraničními zkušenostmi. Vedle toho hodnotící komise měla k dispozici negativní referenci na

neúspěšného uchazeče od vedoucí personálního odboru Jany Koláříkové z jeho předchozího angažmá v Poslanecké

sněmovně.  Na doporučení  protikorupčního analytika přesto bylo toto výběrové řízení  zopakováno a  neúspěšný

uchazeč Jaroslav Němec již úkol v termínu neodeslal (narozdíl od ostatních 3 uchazečů) a nedostavil se na pohovor i

přes to, že obdržel upozornění na termín k zaslání úkolu. Následně mu byla jeho odpověď na zadání úkolu uznána i

po termínu. Dne 24. 4. 2019 se z pohovoru omluvil a napsal: „Tak to berme tímto za vyřešené“. Přesto Michaelu

Krausovou následně v říjnu očernil ve svém rozhovoru na dezinformačním médiu Parlamentní listy.

Toto  může  být  podkladem  k  podání  stížnosti  výběrovou  komisí  na  J.  Němce,  ovšem

nesouvisí  to  s  meritem  této  stížnosti.  Na  druhou  stranu  se  zde  zástupce  odpůrce

nevyjadřuje k pochybením, která jsme vzhledem k tomuto VŘ shledali  my,  jako např.

komunikace M. Krausové s  J.  Němcem či  téměř neexistující  propagace znovuvyhlášení

tohoto VŘ, která velmi pravděpodobně vedla k tomu, že byl znovu vybrán tentýž uchazeč -

viz stížnost.  

37. Druhý problém vznikl kolem výběrového řízení v gesci obchodní společnosti Operátor ICT, a.s., kde

byl garant strany pro oblast informatiky Ondřej Profant nespokojen s výsledkem tohoto řízení. Výběrové řízení se

konalo na pozici ředitele Úseku vývoje a architektury IT ve společnosti Operátor ICT, a.s., s perspektivou členství v

představenstvu této společnosti, tedy manažerskou a vedoucí pozici, nikoliv jen pozici informatika, z čeho výběrová

komise vycházela. Největší význam v hodnocení měla odbornost, kterou komise hodnotila s ohledem na danou

pozici a požadavky uvedené v inzerátu, tedy IT ředitele s přesahem do top managementu se znalostí IT technologií.

Pravomoc jmenovat člena představenstva má podle podle čl. XV, bodu 4, písm. e) stanov společnosti Operátor ICT,

a.s., dozorčí rada a došlo k tomu dne 17. 4. 2019 na jednání dozorčí rady. Výběrová komise sestávala z členů orgánů

společnosti  a  zástupců  akcionáře.  Na  setkání  komise  měla  Michaela  Krausová  roli  moderátora,  administraci

zajišťovala částečně společnost ve své gesci, částečně Michaela Krausová za nominační tým Pirátů a tajemník klubu

Jan Loužek. Inzerát byl vedle webu společnosti reprodukován také na fóru Pirátů v rubrice výběrových řízení a na

jobs.cz, odpovědi na inzerát došlé Pirátům byly nasdíleny společnosti. Toto výběrové řízení probíhalo s částečnou

administrativní podporou strany, od čehož jsme později upustili, tedy Michaela Krausová uchazečům odpověděla,

aby  dostali  odpověď  od  člena  komise  a  Jan  Loužek  vyřizoval  administrativní  věci  v  rámci  své  kompetence

tajemníka. Pokud garant Ondřej Profant uvádí, že učinil nějaké dohody (či dostal písemný slib od Jaromíra Beránka

či jiné osoby) ohledně toho, jak mělo být místo obsazeno, odpůrci ani Michaele Krausové nebyly známy a nebyly

ani nikde zveřejněny a je přitom zjevné, že složení výběrové komise má v působnosti výlučně dozorčí rada této

společnosti, nikoliv žádná jiná osoba, a nelze do práce výběrové komise pokyny od neoprávněných osob zasahovat.

Zde  se  zástupce  odpůrce  opět  nevyjadřuje  k  pochybením,  která  jsme  shledali,  jako

“ztracené” doporučení pro O. Kocha, a komentuje zcela nesouvisející věci. 



38. Komise, která byla z velké části z lidí z této městské firmy mimo Piráty vybrala uchazeče Ing. et Ing.

Michala Krause, MBA, který na výběrovém řízení podal lepší výkon, měl lepší reference a zkušenosti s vrcholovým

vedením obchodní společnosti a manažerské vzdělání ze zahraničí. Do výběrového řízení se hlásil Ing. Ondřej Koch,

ale nepodal přesvědčivý výkon, a proto byl ve výběrovém řízení v bodovém zisku méně úspěšný. Ondřej Koch

přišel na jednání výběrové komise a mimo jiné místo aby se aktivně představil a ozřejmil svou motivaci, víceméně

pouze  čekal  na  otázky  komise.  Vystupování  neúspěšného  uchazeče  nesvědčilo  o  jeho  dobrých  komunikačních

schopnostech, které byly součástí požadavků v inzerátu, a komise to zohlednila. Navíc vznikl nepříjemný dojem, že

výběrové řízení  bylo domluveno předem,  že  ho má vyhrát,  což uvedl  i  jeho bývalý zaměstnavatel,  který se  k

referenci na Ondřeje Kocha vyjádřil tak, že dovedl úroveň v Národní technické knihovně IT na dobrou úroveň,

současně má ale problémy v komunikaci  a  práci  dodává se zpožděním, a  navíc oznámil  svému zaměstnavateli

odchod z NTK do Operátoru ICT, a.s., ještě před tím, než výběrové řízení proběhlo, a to dokonce s celým týmem,

což vyvolalo v NTK znepokojení. Během pozdějšího setkání u kulatého stolu (viz dále) vyšlo najevo, že neúspěšný

uchazeč počítal s tím, že bude vybrán.

Zástupce odpůrce se zde vyjadřuje pouze ke svým domněnkám osobě O. Kocha, nikoliv

však k posudku analytika na nevhodnost osoby M. Krause.

39. Na výběrovém řízení nezazněly žádné kritické připomínky či dotazy k práci pana Krause ve společnosti

Operátor ICT, a.s., ačkoliv členy komise byli 3 členové její dozorčí rady a předseda představenstva, kteří situaci

znají nejlépe. Potom, co Michaela Krausová zjistila, že člen hodnotící komise a člen dozorčí rady Bc. Jiří Koudelka

- člen Pirátů - měl jako jediný ze 7 členů komise lepší hodnocení u Ondřeje Kocha, se jej zeptala, zda chce něco

doplnit a on uvedl na jednání výběrové komise, že je takto ochoten výsledek akceptovat. Ve svém vyjádření z 26. 3.

2019 následně uvedl:

„Osobně nepovažuji pana Krause za špatného kandidáta, je ambiciózní a odborný základ nepochybně má.

Ale Ondřeji Kochovi věřím nejen odbornost ale i přesvědčení pro správnou věc, i když s ním zřejmě bude o něco

těžší vyjít.“

40. Garant programu strany v oblasti informatiky Ondřej Profant vznesl proti výběru námitky spočívající v

tom, že se ztratila jeho reference a že vybraný uchazeč zodpovídá za špatně provedené projekty za minulé politické

reprezentace. Dále si stěžoval, že do výběrové komise společnost Operátor ICT, a.s., nejmenovala osobu, kterou tam

chtěl nominovat.

41. Ondřej  Profant kontaktoval 9 osob počínaje pražskými zastupiteli přes krajské předsednictvo až po

republikové předsednictvo s tím, že „pohár jeho trpělivosti zcela přetekl“ (viz příloha č. 4 ke stížnosti); členka

výběrové komise Michaela Krausová mezi adresáty jeho zprávy nebyla, ale kolegové ji s ní seznámili. Věc se řešila

na velkém setkání včetně nezávislého odborníka Michala Bláhy, který je předsedou dozorčí rady OICT, primátora

Zdeňka Hřiba s gescí IT a předsedy strany Ivana Bartoše, jehož výsledkem bylo, že rozhodnutí proběhlo v souladu s

pravidly. Garantovi bylo vysvětleno, že komise se rozhodla reference získat a hodnotit podle objektivního principu a

brát pouze reference od předchozích přímých nadřízených u dvou předchozích zaměstnavatelů. Teprve v průběhu

přípravy tohoto vyjádření v roce 2020 bylo zjištěno, že doporučení Ondřeje Profanta uchazeč zaslal jako přílohu v

úvodním e-mailu, kde projevil o pozici zájem, spolu s dalšími požadovanými dokumenty (strukturovaný životopis,



motivační  dopis  a  čestné prohlášení).  Administrátor  výběrového řízení  Bc.  Jan  Loužek,  zaměstnanec  MHMP a

tajemník klubu zastupitelů za Piráty, nahrál do složky výběrového řízení pouze ty soubory, které byly vyžádány

přímo v inzerátu výběrového řízení, nikoliv už text e-mailu či další dodatečné nevyžádané přílohy. V inzerátu bylo

uvedeno, že reference mají být součástí strukturovaného životopisu. Tyto složky byly následně nasdíleny členům

hodnotící komise. Písemnou přímluvu Ondřeje Profanta by nebylo možné zohlednit ani kdyby byla ve složkách,

protože bylo pracováno pouze s referencemi zaměstnavatelů, zatímco Ondřej Profant zaslal referenci, že Ondřeje

Kocha zná „jako přítele, kolegu programátora, geeka, autora SW řešení i mentora v oblasti otevřených technologií“.

Pro zachování transparence výběrových řízení je nezbytně nutné, aby pro všechny platila stejná pravidla a kontakty

členů nebyly zvýhodněny. Je sice obecně známo, že jsou dobří kamarádi, nicméně v dané věci to pro postup ve

výběrovém řízení nebylo podstatné, protože ten měl jasná kritéria.

42. V tomto ohledu jsou tedy nesprávné závěry analýzy Januzse Konieczneho,  neboť

neplatí, že by reference Ondřeje Profanta byla jakkoli vyřazena. Jak je uvedeno výše, odpůrci je

známo,  že  s  analýzou  Januzse  Konieczného  bylo  protiprávně  manipulováno  členy  kontrolní

komise,  a  pro  zjištění  skutečných  závěrů  Januzse  Konieczného  tedy  musí  rozhodčí  komise

vyžádat všechny verze této analýzy.

Domníváme  se,  že  zástupce  odpůrce  výše  zcela  jasně  popsal,  že  a  jak  byla  vyřazena

reference O. Profanta. Dále bych se chtěla ohradit proti tvrzení, že “odpůrci je známo, že s

analýzou  Januzse  Konieczného  bylo  protiprávně  manipulováno  členy  kontrolní  komise”.

Profesionální  právník  nemůže  své  domněnky  vydávat  za  objektivní  fakta  a  toto  jeho

tvrzení by mohlo být shledáno jako porušení předpisů.

43.  Zdeněk  Hřib  také  následně  řešil  dodatečně  vznesené  výhrady  Ondřeje  Profanta

ohledně  historických  projektů  společnosti  Operátor  ICT,  a.s.,  s  předsedou  představenstva

Michalem Fischerem, přičemž v dané věci nebylo doloženo, že za věc realizovanou společností

Operátor ICT, a.s., konkrétně odpovídal právě vybraný uchazeč, viz reakce J. Vlka na analýzu

Janusze Konieczného.  Pokud jde o prověření důvěryhodnosti, výběrová komise obsahovala protikorupčního

analytika Jaroslava Vlka, který zpracovával reference a historii všech přihlášených uchazečů a dále 4 osoby z vedení

společnosti Operátor ICT, a.s., kteří mohli a měli zhodnotit předchozí působení uchazeče v této společnosti a během

výběrového řízení se nezjistilo nic, co by odůvodňovalo vyřazení uchazeče.  Smyslem rozhodčího řízení je ovšem

zkoumat porušení předpisů ze strany členů a orgánů strany, nikoliv vynucovat odlišný názor některého funkcionáře

strany na vhodnost výběru, který je zodpovědností dozorčí rady akciové společnosti města a jí pověřené výběrové

komise, která hodnotí konkrétní podklady a vystoupení, které má k dispozici.

Ve chvíli, kdy má výběrová komise k dispozici jednu pozitivní a jednu negativní analýzu,

měla  by  alespoň  zpozornit.  Mimo  jiné,  od  kolegů  M.  Krause  nelze  očekávat  100%

objektivní náhled na jeho působení. 



44. V říjnu a listopadu 2018 probíhala spolupráce [s PO, pozn. stěž.] bez problému - na

výběrovém řízení k PRistovi, protikorupčnímu analytikovi, odpůrce dostal doporučené kandidáty

ze sněmovních výběrových řízení - Vovsík, Cinkaničová. Následně odpůrce dostal doporučeného

personalistu Kubíčka.

45. Dne 24. ledna 2019 J. Kolaříková zaslala email s žádostí týkající se zadávacích listů.

Do vyřízení tohoto požadavku se zapojil předseda KS Praha M. Beránek, místopředsedkyně KS

Praha a asistentka Z. Hřiba M. Valdmanová, místopředsedkyně KS Praha A. Hamalová, tajemník

klubu J. Loužek a asistentka M. Šroubková a byl zdárně vyřešen.

Byl zdárně vyřešen v červnu 2019 a znovu otevřen v říjnu 2019, viz e-mail od M. Kleslové

v příloze k tomuto vyjádření.

46.  Dne  18.  2.  2020  Michaela  Krausová  (po  ukončení  většiny  výběrových  řízení)

obdržela od vedoucí personálního odboru Jany Koláříkové zprávu na facebook ve znění: „Jo a

jeste bych si s tebou rada sedla kvuli vyberkum nekdy, zaslechla jsem,ze jsou tam obcas nejake

nesrovnalosti,  tak  kdybyste  chteli  nejak  pomoci  nebo  tak,dame to  do  kupy.  Nechci,  aby  to

vyznelo blbe, spis abychom zkonsolidovali procesy a nedavali nikomu zaminku k nicemu“ Z této

zprávy nebylo  jasné,  v  čem konkrétně  je  problém a  co  se  po odpůrce  požaduje  a  z  jakého

důvodu.

Dá se předpokládat, že “v čem konkrétně je problém a co se po odpůrce požaduje a z jakého

důvodu” by odpůrkyně zjistila, kdyby na tuto zprávu v tomto smyslu odpověděla. 

47. Následně různé druhy výhrad k personálním záležitostem v ZHMP a na vybíraných

místech bez předchozího upozornění otevřela členka RV Lydie Bartošová na červnovém jednání

RV, a to z iniciativy vedoucí personálního odboru Jany Koláříkové, aniž by tato věc byla předem

na programu jednání nebo aby ji  předem projednala některá z  těchto zmíněných se zástupci

zastupitelského klubu.  Podkladovou dvoustránkovou „analýzu“ Bc.  Michaely  Kleslové,  která

však neobsahuje konkrétní údaje ve vztahu k sumarizovaným údajům za výběrová řízení (příloha

č. 9 ke stížnosti), byla odpůrcem obdržena 17. 6.2019, tedy až po jednání republikového výboru

a dokonce navazujícího jednání republikového předsednictva.

Členové strany mají právo otvírat vnitrostranickou diskusi, jak uznají za vhodné. 



48. Je tedy zjevné, že Jana Koláříková jako vedoucí personálního odboru své konkrétní

výhrady  ve  věci  konání  výběrových  řízení  sdělila  nejprve  republikovému  výboru  a

republikovému předsednictvu a teprve na základě toho se o nich dozvěděl zastupitelský klub.

Když Jana Koláříková dostala e-mailem od asistenta Jana Loužka tabulku se seznamem pozic, kterou nad rámec

svých povinností zpracoval, Jana mu napsala, že je vše skvělé a že je to přesně to, co potřebuje, aby následně své

výhrady uvedla další den na jednání republikového výboru v Mariánských lázních a obvinila pražské zastupitele za

Piráty, že nedělají výběrová řízení. Aniž by Michaela Kleslová nebo vedoucí personálního odboru Jana Koláříková

předem poslali konkrétní výhrady, k nimž bychom se odpůrce mohl vyjádřit, tam odpůrce Jana Koláříková obvinila,

že výběrová řízení v 9 případech vůbec neprovedl. To nebyla pravda, jak se později ukázalo, protože šlo o údaje z

tabulky  poskytnuté  administrativním  pracovníkem  odpůrce,  kde  byli  zahrnuti  i  pracovníci  sekretariátu,  jejichž

pracovní  poměr  vznikl  během minulých  volebních období  a  bylo tak zcela  logické,  že  u nich výběrové řízení

neproběhlo.  Pražské zastupitele tedy skandalizovala před zástupci krajských sdružení, že nedělají

výběrová řízení, ačkoliv výběrová řízení probíhala v Praze v porovnání se zbytkem republiky na

velmi vysoké úrovni,  jak plyne i  z vyhotovené analýzy Janusze Konieczného. Protože tehdy

souhrnné statistiky nebyly k dispozici, bylo to druhý den a oni svou analýzu odpůrce neposkytli,

nemohl se odpůrce účinně bránit. Z tohoto sporu nakonec vzešel úplně jiný druh výhrad, který je

předmětem této stížnosti kontrolní komise, nicméně i tyto výhrady byly řádně vyřešeny.

Viz bod 46 a 47.  Dále případný omyl J.  Koláříkové není meritem stížnosti,  stejně jako

analýza J. Konieczneho, která z podstaty věci nemůže být objektivní vzhledem k osobně

autora - taktéž viz výše. 

49. Jakmile byly v červnu 2019 obdrženy podklady od personálního odboru a žádost o

odpověď z  republikového  předsednictva,  požádala  Michaela  Krausová všechny  zastupitele  o

prověření  věci  v  jejich  gesci  (protože  např.  asistent  uvolněného  zastupitele  je  odpovědný  a

organizačně zařazený pod tímto zastupitelem v rámci příslušného útvaru Magistrátu hl. m. Prahy,

nikoliv pod zastupitelským klubem). Bylo také domluveno setkání Jany Koláříkové s Martinou

Vackovou,  pod kterou  jsou  zařazeni  poradci  primátora,  přičemž po setkání  Jana  Koláříková

odpověděla  3.  července  2019  zprávou,  která  končí:  „Jsem  moc  ráda,  že  se  nám  daří

spolupracovat  a  postupně  to  dávat  dohromady!“  Dne  9.  července  2019  Michaela  Krausová

zaslala  na  základě  podkladů  zpracovaných  tajemníkem  seznam  všech  pozic  vedoucí

personálního odboru, aby se mohla přesvědčit,  že řada jí uváděných osob byla zaměstnána v

předchozím volebním období.

Viz příloha č. 13 ke stížnosti - ze zápisu vyplývá, že byla mezi M. Krausovou, PKS a PO

problematická komunikace (viz vyjádření A. Hamalové, M. Valdmanové).



50. Následně se celé problematiky výběrových řízení v Praze chopil zpravodaj kontrolní komise

Jan Novák, předchůdce Jany Koláříkové na postu vedoucího personálního odboru a její kolega z

KS Jihočeský kraj, který odpůrce obviňuje z toho, že nespolupracuje.

Profesní souvislost mezi J. Novákem a J. Koláříkovou či jejich bydliště nesouvisí nijak s

meritem věci.

A  to  ačkoliv  mu  bývalá  předsedkyně  odpůrce  poslala  už  15  stránek  vyjádření  a

komunikace s kontrolní komisí ji velmi časově vytěžuje, přináší stres bez nároku na odměnu a je

zneužívána k očerňování její práce. Jediná relevantní výhrada nakonec byla, že odpůrce musel

doplnit přesnou docházku členů výběrové komise, což bylo uznáno a provedeno, nicméně jde o

čistě administrativní a neúmyslné pochybení, kvůli kterému nemá smysl vést rozhodčí řízení.

Skutečnost,  že  není  nutné  opakovat  výběrová  řízení  a  že  nedostatky  byly  odstraněny,

konstatovala i kontrolní komise.

Kontrolní  komise  nekonstatovala,  že  byly  nedostatky odstraněny,  naopak -  viz  bod 34.

Odpůrcem jsou zde zjištěná pochybení záměrně bagatelizována. 

51. V bodě 2 petitu stížnosti kontrolní komise navrhuje uložení povinnosti „doplnit chybějící informace k

výběrovým řízením, konkrétně složení jednotlivých komisí  a  jejich hodnocení  jednotlivých kandidátů,  zápisy z

průběhu a zdůvodnění výběru vítězných kandidátů“.

52. K tomu odpůrce uvádí, že složení jednotlivých komisí je založeno jako příloha č. 20 mezi přílohami ke

stížnosti, ZK Praha toto doplnil k výzvě kontrolní komisi, tedy zjednal nápravu, a to potom, co se v dané věci

vyjádřila rozhodčí komise dne 16. 12. 2019, #25000 (nicméně komise se tamtéž vyjadřovala pouze k orgánům

strany, nikoliv zastupitelským klubům, které jimi dle předpisu o zřízení komisí a odborů nejsou, takže odpověď má

stricto sensu omezenou aplikovatelnost).

53.  Kontrolní  komise  ve  stížnosti  neuvádí  žádnou  konkrétní  skutečnost,  která  by

dokládala  konkrétní  chybu v  poskytnutém dokumentu,  kterou by mohli  zastupitelé  napravit.

Zastupitelský klub v této věci uznal, že nezajistil ve sjetině záznam přesné docházky jednotlivých členů komise, a to

kvůli vysokému počtu pohovorů při výběrových řízeních a absenci jasné metodiky, nicméně podle dat z kalendářů,

e-mailů a další komunikace požadovaná data doplnil a kontrolní komisi předal, jak vyplývá z přílohy č. 20 ve spisu.

Tuto  administrativní  agendu  navíc  typicky  ani  nezpracovávali  členové  odpůrce,  nýbrž

zaměstnanec MHMP, který je klubu přidělen.

Při porovnání tabulek 20 a 21 jsou zjevné rozdíly a vyznačené změny (tj. konkrétní chyby a

rozpory i s předchozími vyjádřeními klubu). Kdo zpracovával tuto administrativu, to je

pro věc irelevantní, odpovědnost nese klub - potažmo zadavatel úkonu.  



54. Tato problematika tedy vůbec neměla být řešena v rozhodčím řízení, nýbrž měla být

věc  odložena podle § 14 odst.  1  písm.  b)  rozhodčího řádu,  podle něhož „Stížnost  musí  být

opatřením odložena před přijetím návrhu kontrolní komise, pokud bylo stěžovateli dostačujícím

způsobem vyhověno mimo rozhodčí řízení.“ V nálezu ze dne 1. 6. 2016 (#2726) rozhodčí komise uvedla:

„Republikové předsednictvo zjevně námitku kontrolní komise vzalo v potaz, když jednání o vyhlášení výběrového

řízení  samo  předčasně  zastavilo  a  tedy  ještě  před  postoupením případu  rozhodčí  komisi  zjednalo  dostatečnou

nápravu. To je první důvod, proč stížnost není důvodná. (...) Podle § 14 rozhodčího řádu stížnost musí být opatřením

odložena před přijetím návrhu kontrolní komise, pokud bylo stěžovateli dostačujícím způsobem vyhověno mimo

rozhodčí řízení. Věc byla zjevně napravena tím, že záměr výběrové řízení vyhlásit byl opuštěn ještě před svým

spuštěním. Protože republikové předsednictvo uznalo svou chybu, měla kontrolní komise stížnost odložit, nikoliv ji

postoupit rozhodčí komisi.“ V dané věci rozhodčí komise dovodila, že pokud kontrolní komise vyřídí věc chybně a

předloží ji navzdory dostatečné nápravě rozhodčí komisi, rozhodčí komise stížnost zamítne a kontrolní komisi uloží

povinnost nahradit náklady řízení ostatním účastníkům.

Toto naprosto není relevantní k řízení, neboť stěžovateli nebylo vyhověno.

55.  Pokud  jde  o  poskytnutí  hodnocení  jednotlivých  kandidátů,  to  bylo  zveřejněno  a

kontrolní komise ho sama připojila jako přílohu 3 ke své stížnosti.  Pokud by snad kontrolní komise

požadovala poskytnutí hodnocení jednotlivých členů komise, pak je třeba uvést, že taková povinnost není stanovena

ani uvnitř strany (§ 6 pravidel hospodaření), natož ve volebním programu či jiném závazném dokumentu, který by

zavazoval zastupitelské kluby. V této věci existuje doporučení vydané republikovým předsednictvem Dobrá praxe

transparentní  výběrová  řízení  do  odborných  funkce,  které  však  bylo  vydáno  až  po  proběhnutí  předmětných

výběrových řízení. Povaha tohoto doporučení je metodická a nejde o vnitřní předpis, ostatně ani nebyl vyhlášen ve

sbírce  pravidel  podle  §  5  odst.  2  a  3  organizačního  řádu,  tedy  nejde  o  součást  rozhodného  práva  podle  §  3

rozhodčího řádu.  Metodika navíc umožňuje komisi  uvést  souhrnné hodnocení,  str.  19:  Existuje mnoho různých

způsobů,  jakým komise  může dospět  k  výsledku.  Je na  výběrové komisi,  který  způsob si  zvolí  a  na  způsobu

rozhodování se komise dohodne a postupuje konsensem či o něm hlasuje. Podstatné je, aby se s výsledkem většina

členů komise ztotožnila a dala tak zadavateli spolehlivé a odpovědné doporučení. Každý ze způsobů hodnocení má

svá pro a proti. Jedním možným rizikem hodnocení je, že se všichni budou snažit o konsensus a bude utlumen hlas

méně průrazných členů komise. Dalším rizikem může být výrazné odchýlení jednoho hodnocení, které může mít při

zprůměrování rozhodující vliv na pořadí uchazečů.

“Do  zápisu  z  hodnocení  (usnesení  komise)  se  uvede  datum,  vybíraná  pozice,  přítomní  a

omluvení členové komise, výsledné hodnocení v bodech aspoň za celou komisi, pořadí uchazečů

a také jakákoliv výhrada, kterou člen výběrové komise požaduje do zápisu uvést. Takovou výhradou

může být například vyjádření člena výběrové komise, že některé kritérium bylo hodnoceno nesprávně nebo došlo k

hodnocení ve střetu zájmů. Zápis se uloží do dokumentace.” 

Z uvedeného je patrné, že způsob uvedení hodnocení jednotlivých kandidátů byl v pořádku a

nedává smysl ukládat zastupitelskému klubu jeho doplnění.



Nikoliv, z uvedeného je patrné, že záznamy výběrové komise obsahují pouze polovinu z

vyjmenovaných náležitostí.

56. K požadavku doplnění zápisů z průběhu výběrového řízení odpůrce uvádí, že opět

neexistuje  žádné  ustanovení  rozhodného  práva,  které  by  požadovalo  vést  zápis  s  určitými

náležitostmi a že citovaná metodika RP byla přijata až po konání výběrových řízení, a to platí tím

spíše  o  předchozím  návodu  personálního  odboru.  Pokud  odpůrce  zveřejnil  jednu  velkou  tabulku  s

hodnocením uchazečů (příloha č. 3), nelze tvrdit, že jeho jednání nebylo dostatečně transparentní a z tohoto titulu jej

na  základě  neexistující  normy  postihovat  u  kontrolní  komise.  Odpůrce  přitom  poukazuje  na  další  vadnou

argumentaci zpravodaje kontrolní komise ve stížnosti, str. 1: „Michaela Krausová, pověřená klubem organizací VŘ,

se před KK obhajovala mimo jiné neexistencí metodik k provádění VŘ. Metodika od PO vznikla však již na jaře

2019 a lze ji nalézt zde - Pirátský newsletter 2019.“ Odpůrce nemůže skrýt podivení nad tím, že kontrolní komisi

uniklo  (patrně  v  důsledku  neprovedení  vyšetřování  stížnosti),  že  uvedená  metodika  (správně  „návod“)  byla

vytvořena a rozeslána až po realizaci předmětných výběrových řízení, a to dne 2. 2. 2019 (navíc jako 11. položka v

newsletteru, která je při zobrazení v gmailu standardně již skryta), tedy když už drtivá většina výběrových řízení

byla ukončena.  Vedle toho platí, co bylo uvedeno v předchozím bodě, tedy že odkazovaný návod

není nijak závazný ani uvnitř strany, natož pro zastupitele, samosprávy a obchodní společnosti a

obecného požadavku transparence lze dosáhnout mnoha způsoby.

U některých výběrových řízení nelze dohledat, kdy se konala, nelze tedy operovat s faktem,

že byla většina 2. 2. 2019 ukončena, a už vůbec nelze vinit komisi z toho, že tyto informace

neměla, když jí je neposkytla výběrová komise.

Dále je pro věc zcela irelevantní, kolikátá položka je v Gmailu standardně skryta. Nelze

předpokládat,  že  každý  používá  Gmail,  a  zcela  jistě  se  nelze  hájit  tím,  že  nedočetli

newsletter do konce.

Je pravdou, že transparence lze dosáhnout mnoha způsoby, nicméně v tomto případě jí

nedosáhli nijak.  

57. K požadavku zdůvodnit výběr vítězných kandidátů odpůrce uvádí, že dne 2.1.2019

byl  zveřejněn  na  internetovém  fóru  příspěvek,  který  shrnuje  důvody  výběru  jednotlivých

uchazečů. Tedy ani v této části není stížnost důvodná.

Opět viz tabulka č. 21, která dokazuje, že část uvedených informací posléze rozporoval sám

ZK a část provedených VŘ chyběla a chybí v přehledu úplně.



58. Stížnost se v bodu 4 domáhá: „ZKHMP se ukládá vést měsíčně aktualizovaný seznam

veškerých pozic spojených s Piráty a jejich působením na magistrátu a jejich obsazení, zcela

transparentně a s důrazem na dlouhodobý program Pirátů“.

59.  To  je  ovšem  nepochopením  role  přezkumných  orgánů,  které  sice  mohou  uložit

zjednání  nápravy, pokud zjistí  porušení  předpisu,  ale  nemohou takové normy samy vytvářet,

neboť by tím byl popřen princip dělby moci. Z nálezu rozhodčí komise ze dne 12. 3. 2016 vyplývá, že z

principu  dělby  moci  vyplývá,  že  pravidla  přijímá republikový výbor  a  normotvorbu  nelze  nahrazovat  činností

přezkumných orgánů v rozhodčím řízení (#2778): „Rozhodčí komise nezjistila, že by tento předložený návrh smíru

odporoval pravidlům nebo veřejnému zájmu s výjimkou třetího bodu o tom, jak mají  být  schvalovány veřejné

zakázky.  To  je  především  úkolem  republikového  výboru,  který  má  podle  stanov  určovat  pravidla,  případně

výkonných orgánů,  která mohou přijímat vhodnou praxi,  nikoliv úkolem přezkumných orgánů.“ Tentýž princip

rozhodčí komise potvrdila v odpovědi na předběžnou otázku ze dne 15. 1. 2020 (#25782), kde uvedla: „RK je

povinna ctít svoji roli dle Stanov a nevstupovat do teritoria normotvorby, neboť k ní jsou určeny jiné orgány strany.“

60. Pokud žádný vnitřní předpis nestanoví povinnost vést aktualizovaný seznam, nelze

jednomu konkrétnímu týmu v mnoha desítek týmů v celé republice takovou povinnost stanovit

selektivně  rozhodčím nálezem,  protože  k  vydání  takového  pravidla  je  příslušný republikový

výbor, který podle čl. 9 odst. 1 stanov upřesňuje předpisy, nebo jím delegovaný specializovaný

tým. Žádné takové pravidlo však v interní sbírce předpisů vyhlášeno nebylo.

Odpůrce zde směšuje role KK a RK, navíc pomíjí, že RK může návrh výroku rozhodčího

nálezu změnit, jak je jí libo, je tedy celkem jedno, co do něj KK napíše, a nic to nemění na

meritu věci. 

61. Navíc by bylo diskutabilní, zda je možné uložit povinnost ve vztahu k zaměstnancům

MHMP nebo obchodních společností,  k nimž strana nemá žádný vztah, přičemž jednoznačná

povinnost zveřejnění takového seznamu nebyla ani v příslušném volebním programu tak, aby

byla vymahatelná v rozhodčím řízení.

To už vůbec nesouvisí se stížností a není to problém odpůrce. 

62. Odpůrce k tomu doplňuje, že nad rámec právních povinností Michaely Krausové byl

z její iniciativy zveřejněn seznam členů dozorčích rad, které vybíral jí vedený nominační tým

zastupitelského klubu, a ten je dostupný na webových stránkách https://praha.pirati.cz/lide/#dr,

což je úroveň transparence, která zdaleka není obvyklá v organizačních složkách strany.



Pokud tato úroveň transparence není obvyklá v organizačních složkách strany, jde toto dle

názoru KK k tíži organizačních složek strany, nikoliv naopak. 

63. Výše uvedená argumentace platí  obdobně k návrhu rozhodčího nálezu,  kterým se

„ZKHMP ukládá  projednat  situaci  ve  firmě  Operátor  OICT [správně  Operátor  ICT,  a.s.]  s

programovými  garanty,  odborníky  a  PKS  Praha  -  výsledkem  bude  vzájemná  dohoda,  která

povede k maximálnímu plnění  programu strany.  Výslednou dohodu musí předložit  KK do 3

měsíců od doručení tohoto rozhodčího nálezu.“ Shodně s výše uvedeným platí, že neexistuje v

rozhodném právu povinnost dohodnout se na situaci v obchodní společnosti vlastněné městem s

delegátem stranického vedení.  Jde o zjevný nezákonný zásah, kdy vedení obchodní společnosti má svěřeno

její představenstvo, kontrolu dozorčí rada a politickou gesci příslušný člen Rady hl. m. Prahy. Rozhodčí komise

uvedla v odpovědi na předběžnou otázku ze dne 20. 4. 2020 (#25780): „Kontrolovat výběrová řízení organizovaná

jiným  subjektem  standardně  nemůže,  mimo  přezkumu  případného  zapojení  členů  strany  do  předmětného

výběrového  řízení  v  pozici  organizátorů  nebo  členů  výběrové  komise.“  V daném případě  se  jednalo  o

výběrové řízení organizované společností Operátor ICT, a.s., na pozici člena představenstva této

společnosti  organizované  touto  společností,  přičemž  několik  členů  výběrové  komise  bylo

delegováno za Piráty. Kontrolní komise nikde nepopsala, čím měli konkrétní členové výběrové

komise porušit předpisy, když pouhý jiný názor na míru splnění jednotlivých požadavků formou

bodování (vybíral se člen představenstva/manažer, nikoliv informatik) nebo vybrání osoby, k níž

má někdo následně výhrady, porušením předpisu není.

Vybrání kandidáta s nevhodným profilem přes odpor člena komise a “ztráta” doporučení

podaného členem strany, se kterým má M. Krausová dlouhodobé spory, se dá považovat za

netransparentní průběh VŘ.

64. Podle § 2 odst. 1 předpisu o zřízení odborů a komisí „Garant se v rozsahu své působnosti podílí na

informování veřejnosti, odpovídá na odborné otázky jménem strany, řídí příslušné pracovní skupiny a účastní se

příslušných  resortních  týmů.“  Z předpisů strany tedy žádná zvláštní  působnost  garanta  v  podobě

uzavírání dohod o řízení městských společností, kde se Piráti podílí na vládě, nevyplývá.

Viz bod 27.

65. Podle povolební strategie Pirátů v Praze, str. 3: „Nelze-li rozhodnout podle programu

či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s odbornými garanty, Krajským



předsednictvem, Krajským fórem nebo konkrétním místním sdružením, pokud jde o problém

týkající se určitého místa. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi

věc projednat.“ Lze tedy dovodit pouze povinnost projednat věc s odborným garantem. Ondřej

Profant se skutečně obrátil na zastupitelský klub a věc byla projednána na jednání konaném dne

4.4.2019,  kterého se účastnil vedoucí krajského expertního týmu informatika Ondřej Kallasch, primátor hl. m.

Prahy s gescí pro informatiku Zdeněk Hřib, předseda strany Ivan Bartoš a další spolupracovníci klubu. Zastupitelský

klub tedy splnil svou povinnost a nelze mu ukládat další povinnosti nad rámec rozhodného práva a tím nezákonně

zasahovat  do  mandátu  zastupitelů,  když  podle  §  51  odst.  1  zákona  č.  131/2000 Sb.,  o  hlavním městě  Praze:

„Členové zastupitelstva hlavního města Prahy jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem

a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.“

ZK toto však projednal dva měsíce po tom, co proběhlo předmětné výběrové řízení, nikoliv

předem, jak by bylo vhodné.  

66. Navrhovaný výrok by zvolené zastupitele připravil o jejich rozhodovací kompetenci,

strana by jím zasáhla do jejich mandátu způsobem, který se blíží imperativnímu mandátu, který v

ČR  není  zaveden,  a  postavila  by  je  do  závislosti  na  jednom  člověku,  který  nemá  žádnou

odpovědnost v komunálních volbách, resp. je podřídila dohodě s krajským předsednictvem, které

v této věci rovněž nemá žádnou kompetenci a nebylo pro tento účel zvoleno. Kontrolní komise si zde

osobuje výsostně politická rozhodnutí, aniž by k tomu měla právní podklad, přičemž i pro kontrolní komisi platí, že

ze své autoritativní pozice může činit jen to, co jí rozhodné právo výslovně dovoluje. Kontrolní komise navíc svůj

výrok neopírá o to, že by garant samotný svůj požadavek v rozhodčím řízení uplatnil, což vzbuzuje pochybnosti o

tom, čím je tedy dán veřejný zájem, který  měla kontrolní  komise ve  svém návrhu  zdůvodnit,  když ani  garant

samotný nepovažuje věc za relevantní  pro stížnost  v rozhodčím řízení.  Navrhovaný výrok je  dále nekonkrétní,

protože neurčuje programové garanty či odborníky a v této podobě by nebyla jasná jeho materiální vykonatelnost. V

interakci  s  kontrolní  komisí  je  patrné,  že  kontrolní  komise  strany  by  ráda  měla  vliv  na

obsazování dozorčích rad v hlavním městě Praze - viz příloha č. 13 ke stížnosti, str. 13, dotaz

zpravodaje: „Může KK jmenovat odborníka do komise nebo pozorovatele?“ To však kontrolní

komisi nepřísluší, protože orgány státu, resp. samospráv, mají být odděleny od politických stran

(čl. 20 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). Odpůrce je toho názoru, že snahu kontrolní

komise  vstupovat  bez  jasného  právního  základu  a  politické  odpovědnosti  do  řízení  firem

samospráv s účastí Pirátů je nutné odmítnout.

Odpůrce zde opět předkládá své domněnky jako objektivní fakta a snaží se poškodit dobré

jméno kontrolní komise podsouváním pochybných motivací. KK chtěla jmenovat člena či

pozorovatele komise v zájmu dodržování předpisů a v zájmu nejvyšší možné transparence;

dodala bych též, že s tím V. Mahrik souhlasil, jak si lze v zápisu též přečíst. 



S tezí, že orgány samospráv mají být odděleny od politických stran, také lze polemizovat,

neboť zastupitelský klub je složen ze členů politické strany. 

67.  Kontrolní  komise  dále  navrhuje,  aby  Michaela  Krausová  zveřejnila  omluvu  na

internetovém fóru,  která  má být  určena pracovnicím personálního odboru Janě Koláříkové a

Michaela Kleslové, republikovému výboru a republikovému předsednictvu.

68. Jediný podklad, který je uveden v textu stížnosti je odkaz na zápis z republikového

výboru v Mariánských lázních konaného dne 15.-16. 6. 2019. Jak bylo uvedeno v části rekapitulující

skutkový děj, Jana Koláříková jako vedoucí personálního odboru své konkrétní výhrady ve věci konání výběrových

řízení sdělila nejprve republikovému výboru a republikovému předsednictvu a teprve na základě toho se o nich

dozvěděl zastupitelský klub, což jistě nelze považovat za náležitý způsob naplnění spolupráce mezi týmy. Přesto se

odpůrce  nedomnívá,  že  by  takové  každodenní  komunikační  šumy  a  nedorozumění  vůbec  měly  být  řešeny  u

kontrolní či rozhodčí komise dle zásady minima non curat praetor. Ani v první části popsaného skutkového

děje  se  nepodává  nic,  co  by  zakládalo  důvodnost  omluvy,  tím spíše  když vyšlo  najevo,  že

základní teze zveřejněné analýzy, tedy že došlo k masovému vynechání výběrových řízení, se

ukázala jako nepravdivá, naopak vyšlo najevo, že výběrová řízení vůbec nebyla provedena ve

zbytku republiky.

Domníváme se, že rozhodování o výrocích rozhodčího nálezu přísluší RK, nikoliv odpůrci.

KK ve svém návrhu operuje s tím, že zastává názor, že byla PO učiněna újma, což považuje

za vhodné napravit omluvou. 

69. Ze zápisu, na který se odkazuje kontrolní komise, pak vyplývá jediná citace Michaely

Krausové: „Míša Krausová: S Verčou, co nedostávala peníze, jsem byla v kontaktu, byla jsem ujištěna, že se to

vyřeší. A trvalo to několik měsíců. Naše chyba byla, že jsme věřili úřednici magistrátu. Otevřená města řešíme s

koalicí. Smetla to zastupující ředitelka magistrátu. Situace v koalic:, nikdo z radních neměl tendence trhat koalici.

Pospíšil ale chtěl ty eurovolby, pro Prahu sobě i Spojené síly pro Prahu je stávající situace výhodná.“

70. Zápis zjevně neobsahuje vyjádření Michaely Krausové, která uvedla mnohem více

informací, ostatně není ani nikým ověřen. Zápis pak zejména vůbec nedokládá tvrzení kontrolní

komise, že by se n Michaela Krausová v této věci dopustila jakéhokoliv porušení předpisů. Tím

je porušen § 15 písm. c) rozhodčího řádu, podle kterého může být předložena rozhodčí komisi

stížnost pouze v případě, „pokud kontrolní komise dospěje na základě předložených důkazů a

vlastního vyšetřování k závěru, že vyšetřená stížnost je důvodná,“ tedy vyšetřená stížnost musí

obsahovat důkazy.



Zápis dokládá potíže ohledně výběrových řízení a snahu ze strany PO a jiných orgánů

strany je řešit. Pokud tento zápis neobsahuje vyjádření, která na RV proběhla, je nutno

toto řešit se zapisovatelkou, s touto stížností to nesouvisí. 

71. Kontrolní komise pak zcela pominula, že existuje právní úprava upravující ochranu

dobrého jména a záruky svobody projevu a příslušný algoritmus posuzování, kterého se rozhodčí

komise dotkla v nálezu ze dne 9. 8. 2015, #1799, a zejména v rozhodčím nálezu ze dne 4. 9.

2016, #2810, kde algoritmus v plné míře popsala. Zpravodaj kontrolní komise si však zjevně

vůbec není vědom toho, že nějaká právní úprava svobody projevu a ochrany osobnosti existuje.

Pro absenci příslušného výroku o porušení předpisů je taková stížnost v tomto bodě nepřijatelná.

Domněnky ohledně toho, čeho si předchozí zpravodaj byl nebo nebyl vědom, nesouvisí s

touto stížností.  

72.  Je  přitom  patrné,  že  orgán  strany  jako  takový  žádnou  ochranou  osobnosti

nedisponuje.

Jelikož ochranou dobrého jména disponuje strana jako taková, viz  § 5 (2) e) Rozhodčího

řádu, KK nevidí důvod, proč by jí neměly disponovat orgány strany. 

73. Kontrolní komise konečně nedoložila, že by se kterýkoliv zmíněný orgán či osoba

omluvy domáhal a ani nevysvětlila, proč by takový vstup kontrolní komise do sféry soukromého

práva  měl  být  ve  veřejném  zájmu.  Z  dřívějšího  postupu  kontrolní  komise  ve  věci  návrhu

rozhodčí komisi ze dne 5. 8. 2015, #1799, přitom vyplývá, že pokud jde o spor týkající se dobré

pověsti, který je součástí soukromého práva, není dán žádný veřejný zájem na vstupu do řízení

(podání stížnosti).

Domnívám se, že dobrá kultura ve straně a schopnost přiznat chybu a omluvit se za ni je

zcela nepochybně ve veřejném zájmu. Stížnost se netýká primárně dobré pověsti, nýbrž se

jí dotýká okrajově.  

74.  Snaha  postihovat  Michaelu  Krausovou  za  to,  že  nesouhlasila  se  závěry  analýzy

personálního odboru, která byla nad to objektivně chybná, přičemž toto vyjádření ani nedoložila



v textu stížnosti, hraničí s praktikami politického procesu a v demokratické straně je nutné ji

rezolutně odmítnout.

M. Krausovou za  nesouhlas  s  čímkoliv  nikdo nepostihuje a toto tvrzení  ani  není  nijak

odpůrcem doloženo.

75.  Kontrolní  komise  předkládá  v  části  „tvrzení  porušení  předpisů“  (str.  5)  přehled

různých  ustanovení,  která  spolu  nesouvisí,  nejsou  jednoznačně  a  nezaměnitelně  spojena  s

popsanými skutky. Kontrolní komise patrně z nepozornosti zaměňuje a směšuje odpovědnost za

porušení předpisů, která je vymezena v § 5 a násl. rozhodčího řádu a spadá pod systém externí

kontroly exekutivy, a zodpovědnost za výsledky podle § 5 odst. 1 organizačního řádu, která je

pojmem  z  oblasti  organizačního  řízení.  Konečně  odpovědnost  za  škodu  uvedená  v  §  17

podmínek pro placené úkoly je druhem právní odpovědnosti, nicméně v tomto případě je zjevně

irelevantní, neboť kontrolní komise vůbec netvrdí, že by jakákoliv škoda vznikla.

Viz bod 21. KK si za uvedenými tvrzeními stojí a nesouhlasí s tvrzeními advokáta odpůrce.

Dále škoda, která vznikla nekvalitním odvedením práce na organizaci VŘ, spočívá v tom,

že M. Krausová pobírala za tuto práci neadekvátní odměny. 

76.  Kontrolní  komise  ovšem  tvrdí,  že  byl  porušen  §  8  pravidel  pro  placené  úkoly,

konkrétně podle bodu 7 je placený dodavatel povinen vést veškerou potřebnou dokumentaci své

činnosti. Jak bylo vyloženo výše, chyběla pouze přesná docházka členů výběrové komise, což je

věc administrativní povahy a byla doplněna ještě před podáním stížnosti.

Viz výše, viz přílohy ke stížnosti, viz stížnost. Odpůrce zde opět bagatelizuje námi zjištěná

pochybení.  

77. Odpůrce navíc doplňuje, že daná povinnost byla plněna na základě uzavřené smlouvy

ze dne 1.12.2018 a následně 1.1.2019, která se odkazovala na podmínky pro placené úkoly. Podle

§ 13 těchto podmínek „Na plnění úkolu dohlíží jedna kontaktní osoba zadavatele, která je určena v zadávacím listu

nebo  upřesněna  zadavatelem.  Kontaktní  osoba průběžně sděluje  výhrady vůči  plnění  úkolů  dodavateli.“  Vůči

Michaele Krausové byl kontaktní osobou předseda krajského sdružení Praha Jaromír Beránek a

žádné konkrétní výhrady k výběrovým řízení nebyly sděleny, naopak s nimi byla spokojenost.

Když vyšlo najevo, že v návaznosti na odpověď na předběžnou otázku rozhodčí komise má být



veden  seznam  přítomných  členů  hodnotící  komise,  byla  poskytnuta  potřebná  součinnost  k

doplnění tohoto seznamu, a to bez nároku na odměnu.

Jaromír  Beránek  je  kolegou  M.  Krausové  v  ZK,  není  tedy  překvapivé,  že  pochybení

neshledal. 

Co se týče součinnosti bez nároku na odměnu, výše advokát odpůrce sám píše, že většinu

této administrativy zpracovával tajemník ZK J. Loužek, bylo by tedy s podivem, kdyby si

za to M. Krausová nechala zaplatit. 

78. Odpůrce dále doplňuje, že na základě usnesení klubu byl dohodnut a ve spolupráci s

klubem  i  realizován  report  na  jednání  klubu  zastupitelů,  na  základě  kterého  dostávala  M.

Krausová odměnu.

Tento report je ovšem neveřejný a nezaznamenaný, proto jej nelze považovat za splnění

smluvní povinnosti reportovat placenou práci.

79.  Odpůrce  naopak  doplňuje,  že  v  rozporu  s  §  8  bodem byl  o  Michaele  Krausové

publikován  neúspěšným  uchazečem  -  členem  strany  -  rozhovor  na  Parlamentních  listech  s

několika dehonestačními výroky, což ovšem není předmětem tohoto řízení.

Ano, není to předmětem tohoto řízení. 

80.  Není  podložen  závěr  kontrolní  komise,  že  Jana  Koláříková  vedle  upozornění  na

dorovnání odměny Veroniky Kubíčkové, které v té době bylo již v procesu schvalování v rámci

KS Praha (a které je mimo rozsah podané stížnosti),  „dále upozornila na nespolupráci s PO,

žádala  o  konzultování  vypisování  výběrových  řízení.  Upozornila,  že  Praha  má  dlouhodobé

problémy“ (str. 3).  Z přílohy č. 10 ze dne 30. 5. 2019 vyplývá jen to, že čtyři měsíce po konání výběrových

řízení poprosila o informace, zda existuje analogická situace [jako u doplácení] u někoho jiného a poprosila, aby

tyto záležitosti klub konzultoval s personálním odborem, ať se předejde stejné situaci  v budoucnu (žádný další

takový případ doplácení však nebyl). Dále poprosila, aby ji klub kontaktoval ve věci výběrových řízení, pokud je na

pozici  někdo,  kdo  výběrovým řízením neprošel  nebo potřebují  cokoliv  obsadit.  Uvedla,  že  věc  řešila  s  Janem

Loužkem a  že  je  ochotna  pomoci  se  zasmluvňováním lidí,  se  kterým má  Praha  dlouhodobý problém.  Závěr

kontrolní komise, že upozorňovala na nespolupráci není podložen (naopak výslovně píše, že věc

řešila s asistentem klubu Janem Loužkem) a prosba o konzultaci se týká případů doplácení, které



již žádné nebyly. Současně také e-mail neobsahuje žádné konkrétní výhrady, které by personální

odbor měl vůči postupu zastupitelského klubu ve věci výběrových řízení. 

Kontrolní komise ani J. Koláříková nemohou doložit veškerou komunikaci, která mezi PO

a  M.  Krausovou,  potažmo  ZK,  proběhla,  neboť  ne  všechna  byla  písemná  a

zdokumentovaná.

Zastupitelský  klub  přitom  považoval  za  nepřijatelné,  aby  orgán  strany  v  podobě

personálního odboru organizoval výběrová řízení na pozice, které spadají do dozorčích rad nebo

organizačních  celků  v  rámci  hl.  m.  Prahy  a  tedy  zcela  logicky  realizoval  výběrová  řízení

samostatně, a to s využitím personalisty Matěje Kubíčka.

Zastupitelský klub je orgán složený ze členů strany, rozdíl mezi ním a orgánem strany dle

OŘ. je tedy minimální. Nevidíme důvod, proč by se na organizaci VŘ do DR neměl podílet

PO,  který  je  v  této  oblasti  profesionální  a  zkušený,  když  se  odpůrce  hájí  tím,  že

organizátoři VŘ neměli s organizací VŘ zkušenosti.  Tím v podstatě říká, že kdyby byla

spolupráce s PO od začátku, mohli se mnoha problémům vyhnout. 

81.  Dále  kontrolní  komise  ve  stížnosti,  str.  5,  uvedla  závěr,  že  Michaela  Krausová

„nespolupracováním s RV a s PO porušila OŘ § 4 Spolupráce uvnitř strany. Konkrétně (1) - je

prokázána nabídka pomoci od PO na organizaci a administraci VŘ. Byla tak porušena i práva PO

(2) b).“ Jde opět o nelogickou konstrukci, když kontrolní komise dokládá nespolupráci e-mailem

z května, ačkoliv výběrová řízení proběhla již před tím v únoru. Michaela Krausová se ostatně z

vlastní vůle zúčastnila dvou jednání republikového výboru, kde republikový výbor informovala

ohledně jeho dotazů, aniž by měla povinnost sdělovat republikovému výboru tyto údaje, když

republikový  výbor  nemá ohledně  výběrových  řízení  do  dozorčích  rad  obchodních  korporací

samospráv žádné kompetence (viz § 9 organizačního řádu).

Republikový výbor však má právo být informován stejně jako každý další člen strany a

není divu, že se zajímá o dodržování programu, který schvaluje. 

82. Konstrukce kontrolní komise, str. 5, že odpůrce porušil „Nedostatečnou komunikací s

garantem IT,  ignorací  jeho připomínek a bagatelizováním jeho výhrad Michaela Krausová a

ZKHMP porušili jeho práva dle OŘ § 17 Garant programové oblasti b), c), f)“, tedy sledovat

oblast, připravovat stanoviska, informovat veřejnost a odpovídat na dotazy nebo odborné otázky,



je pak opět zcela nedoložená a absurdní. Výběr osob do představenstva je v gesci dozorčí rady

společnosti  a  výběrové  komise  a  do  činnosti  této  obchodní  společnosti  vlastněné  městem

nemohou orgány strany zasahovat.

Viz bod 27.

83.  Kontrolní  komise  dále  neuvádí,  k  jakým  přesně  materiálům,  které  si  v  rámci

vyšetřování  vyžádá,  jí  byl  odepřen  přístup  (ostatně  kontrolní  komise  nikdy  fázi  vyšetřování

neprovedla). Opět jde o porušení § 17 odst. 1 rozhodčího řádu.

Například k podkladům k výběrovým řízením na Google disku výběrové komise, nebo k

podkladům, které ZK souhlasil zpracovat až po tom, co je RK obeznámila s tím, že budou

muset.

84. Kontrolní komise konečně významně pochybila i v návrhu výkonu o omezení práv

člena.

85.  Podle  §  5  odst.  2  písm.  a)  rozhodčího  řádu  je  závažným  porušením  stanov

„zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany.“ Podle § 8 odst. 1 rozhodčího

řádu „omezit práva lze pouze za závažné porušení stanov, ale vždy nejvýše na dobu 3 let.“

86. Vzhledem k tomu, že odpůrce pouze nezapisoval na jedno místo docházku členů

výběrových  komisí  a  na  výzvu  tuto  informaci  doplnil,  nejde  v  řízení  o  nic  více  než

administrativní chybu, u které byla navíc zjednána náprava. Ostatně sama kontrolní komise se

vyjádřila v návrhu smíru ze dne 14. 1. 2020 příloha č. 22 stížnosti: „Výběrová řízení proběhla

vzhledem k časové tísni v zásadě úspěšně.“

87.  Z  materiálního  hlediska  je  zjevné,  že  vůbec  nejde  o  zavrženíhodné  porušení

základních programových cílů strany, a tedy nejsou vůbec dány podmínky pro uložení omezení

práv člena. V souvislosti s tím odpůrce upozorňuje na zcela excesivní návrh smíru, se kterým jej

zpravodaj Jan Novák oslovil dne 22. 3. 2020, příloha č. 23, str. 4, kde v bodech 5 a 6 uvádí návrh

smíru ve znění:

5.  Michaela  Krausová  uznává  svou  odpovědnost  za  výše  uvedená  pochybení,  ke  kterým došlo  během

výběrových řízení do dozorčích rad a na pozice poradců primátora, a zavazuje se v příštích třech letech nepořádat

žádná výběrová  řízení,  ani  se jich neúčastnit.  Toto platí  jak  Pirátskou stranu,  tak  pro  veřejný sektor.  Dále se

zavazuje nastudovat si pravidla transparentní organizace.



6. Michaela Krausová se zavazuje, že nebude po dobu roku a půl od uzavření tohoto smíru kandidovat do

žádných funkcí - pirátských ani veřejných.

88. Z uvedeného je zjevné, že za administrativní pochybení na úrovni úředního aparátu,

kde měla být stížnost odložena a omezení práv vůbec uložit nelze, navrhovala kontrolní komise

Michaele Krausové zákaz pořádat výběrová řízení po dobu 3 let a zákaz kandidovat do veřejných

funkcí po dobu roku a půl. 

89. Odpůrce považuje za paradoxní, že kontrolní komise nejprve konstatuje, že výběrová

řízení proběhla v zásadě úspěšně a následně se snaží o profesní likvidaci členky odpůrce trestem

zákazu pořádat výběrová řízení po dobu 2 let (bod 7). Nelze se tak ubránit dojmu, že skutečné

důvody  navrhované  penalizace  musí  ležet  mimo  předmět  tohoto  rozhodčí  řízení  a  opět

vyvolávají dojem, že záměrem je pokračovat ve skandalizaci odpůrce a jeho členů.

90. Odpůrce konstatuje, že tento exces kontrolní komise znemožnil dosažení smíru, který

byl navrhován a je doložen v příloze č. 16, str. 3.

Body 84 - 90 se zabývají celé pouze dvěma body z návrhu smíru, který odpůrci nepřijali a

do návrhu výroku rozhodčího nálezu se ani nedostal,  neboť KK odhlasovala proti  jeho

zařazení. Nerozumíme tedy, v jakém směru jsou relevantní k meritu věci. 

Obviňování  ze  snahy o  profesní  likvidaci  je  absurdní,  neboť pokud je  KK známo,  M.

Krausová se neživí pořádáním výběrových řízení. Odpůrce zde dále bagatelizuje zjištěná

pochybení a snaží se opět podsouvat kontrolní komisi pochybnou motivaci, kterou však

nijak nedokládá. Označování návrhu za “exces” a obviňování KK z toho, že odpůrce smír

nepřijal, je již zcela zcestné. 

91. Jelikož stížnost není důvodná, neboť je z drtivé části nepřijatelná a ze zbývající části

byla zjednána náprava, není na místě náhrada nákladů řízení ve prospěch stěžovatele.

K důvodnosti a přijatelnosti stížnosti jsme se již vyjádřili výše. 

92.  K  samotnému  vyčíslení  odpůrce  uvádí,  že  u  nákladů  kontrolní  komise  chybí

zdůvodnění příčinné souvislosti  s tímto případem, kdy předmětné náklady vůbec nesouvisí  s

tímto případem, případně některé činnosti  zpravodaj  podnikl,  aniž  by o nich vedl  potřebnou

dokumentaci. Údajné náklady personálního odboru pak nejsou doloženy vůbec.



Zdůvodnění příčinné souvislosti viz bod 23. Náklady personálního odboru může KK doložit

vyčíslením do rukou RK na vyžádání, neboť se nedomnívá, že by odpůrce potřeboval vědět

např. hodinovou sazbu  řadových zaměstnanců PO. 

93. Snaha zpravodaje nechat si v tomto řízení proplatit náklady na vyšívací bavlnku a

špendlíky pak nejlépe dokládá celkovou absurdnost tohoto řízení a podané stížnosti jako takové.

Opět viz bod 23.

94. Odpůrce náklady řízení spočívající zejména v náhradě nákladů právního zastoupení

sdělí rozhodčí komisi do tří dnů po ukončení ústního jednání ve věci, případně do tří dnů od

oznámení, že rozhodčí komise rozhodne bez ústního jednání.

Zastupování odpůrce profesionálním právníkem a požadování proplacení částek běžných v

občanských soudních sporech kontrolní komisí považujeme za snahu zastrašit stranické

kontrolní  orgány  a  odradit  je  od  dalšího  řešení  pochybení  zjištěných  u  vysokých

stranických představitelů. 

95. Podaná stížnost je velmi špatně a nekvalitně zpracovaná, přičemž před jejím podáním

byl porušen postup pro prošetření věci a samotná stížnost postrádá základní náležitosti. Stížnost

vůbec neobsahuje popis skutků, které by měly být porušením předpisů a informaci, jak by k

porušení předpisů vůbec mohlo dojít.

Viz výše.

96. Ze stížnosti naopak vyplývá, že byla stěžovatelem podána zcela účelově ve snaze

postihnout některé členy odpůrce.

Toto tvrzení není odpůrcem nijak doloženo a KK se proti němu ohrazuje. 

97. Jak odpůrce podrobně popisuje v tomto vyjádření, konání výběrových řízení v Praze

může být vzorem pro zbytek republiky a existence několika málo administrativních pochybení

na této skutečnosti  nemůže nic změnit.  Rovněž tak platí,  že těchto několik administrativních



pochybení bylo odpůrcem zcela napraveno poté (pokud mohlo dojít k jejich nápravě), co na ně

byl upozorněn.

Část tohoto tvrzení nespadá do kompetencí odpůrce a zbytek je nepravdivý; viz výše. 

98.  Údajná  porušení  předpisů  uvedená  v  této  stížnosti  jsou  tak  smyšlená  a  byla

stěžovatelem uměle vytvořena manipulací s fakty nebo jejich cíleným zamlčováním.

Toto tvrzení není nijak doloženo a považujeme ho za snahu očernit KK před stranou. 

99. Podaná stížnost je tedy nedůvodná.

Toto není v kompetenci odpůrce posoudit.

100. Odpůrce žádá o projednání věci na zasedání za účasti účastníků (§ 16 rozhodčího

řádu).

Souhlasíme. 

101.  V  návaznosti  na  výše  uvedené  odpůrce  navrhuje  rozhodčí  komisi,  aby  po

provedeném řízení vydala tento rozhodčí nález:

1. Stížnost kontrolní komise ze dne 4. 5. ve věci #24020 se zamítá.

2. Stěžovatel je povinen uhradit odpůrci náhradu nákladů řízení do 5 dnů od doručení

tohoto rozhodčího nálezu.


	Náležitosti stížnosti jsou jasně uvedeny v § 13 Rozhodčího řádu. Je jich celkem pět a nadpis, podpis ani číslování stránek se mezi nimi nenachází.

