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Zastoupena zpravodajkou Michaelou Skokanovou 
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I. 

 

 Stěžovatel dne 4. května 2020 podal stížnost (bez nadpisu, bez podpisu, bez číslování stránek a 

bez dalších základních náležitostí) údajně ve veřejném zájmu (dále jen "Stížnost"). 

 Dne 12. června 2020 bylo odpůrcem ke stížnosti podáno rozsáhlé vyjádření (dále jen 

„Vyjádření“), kterým jednak upozorňoval na závažné vady Stížnosti a jednak uváděl na pravou 

míru nepodložená a účelově dezinterpretovaná tvrzení stěžovatele. 

 Po podání Vyjádření odpůrcem došlo k rezignaci Jana Nováka na jeho členství v kontrolní komisi 

v návaznosti na jeho vlastní kauzu nepořádání výběrových řízení. Role zpravodaje se ujala 

Michaela Skokanová, která znění Stížnosti i před svým nástupem do role zpravodajky 

ovlivňovala z pozice „administrativní asistentky“, kterou předpisy Pirátské strany nicméně 

neznají. 

 Již ve Vyjádření se odpůrce vyjadřoval k tomu, že podle jeho názoru je Michaela 

Skokanová z projednávání věci vyloučena pro důvodné pochybnosti o její nepodjatosti. 

V odst. 11 Vyjádření odpůrce uvedl, že Michaela Skokanová na fóru Pirátské strany nepravdivě 

očerňuje současného předsedu a bývalou předsedkyni odpůrce, že jsou obviněni v řízení u 

rozhodčí komise, což sama zpravodajka ve svém komentáři přiznala (komentář k odst. 11 

Vyjádření). Takovýto postup je u člena vyšetřovacího orgánu podle názoru odpůrce 

nepřijatelný. Těžko by bylo považováno za správné, aby se státní zástupce nebo úředník na 

úřadě na veřejných akcích a v médiích vyjadřoval takovým způsobem o probíhajícím řízení a 

nepravdivě někoho označoval za obviněného, a byl by považován za férového. U členů kontrolní 

komise tomu nemůže být jinak. 

 Dne 5. července 2020 bylo odpůrci doručeno podání obsahující komentáře stěžovatele 

k Vyjádření. Jedná se pouze o poznámky zpravodajky k textu odpůrce, absentující jakoukoli 

vnitřní konzistenci, často se jedná jen o jakousi několikaslovnou reakci nemající vztah 

k projednávané věci. Vzhledem k tomu, že Vyjádření obsahovalo zcela zásadní námitky odpůrce 

ke Stížnosti, bylo podle odpůrce nezbytné Stížnost doplnit a dopracovat tak, aby obsahovala 

alespoň náležitosti stanovené v rozhodčím řádu. K tomu však ze strany stěžovatele nedošlo a 

svým neprofesionálním postupem tak ztěžuje možnost vyjádřit se odpůrci a zprostředkovaně i 

možnost rozhodnout rozhodčí komisi. 

 

II. 

 Stížnost tak i nadále postrádá podmínky přijatelnosti a nezbytné náležitosti a tyto vady 

nebyly ani současnou zpravodajkou napraveny. 

 Rozhodčí řád ve svém § 11 uvádí podmínky přijatelnosti stížnosti a v § 13 vypočítává náležitosti 

stížnosti. Naproti tomu stěžovatel uvádí, že „rozhodčí řád nezná přípustnost podání stížnosti“. 

 Stížnost tak do dnešního dne neobsahuje jednoznačné, souvislé a vzájemně jasně návazné 

vylíčení rozhodných skutkových okolností a označení důkazů. Zmatená časová osa s vyšívací 

bavlnkou a pizzou pro zpravodajku opravdu takovým vylíčením skutkových okolností není. 
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 Stížnost tak rovněž neobsahuje ani náznak tvrzení o tom, jak bylo údajným porušením 

předpisů přímo zasaženo do veřejného zájmu. Půlka jedné věty, ve které zpravodajka tvrdí, že 

funkcionáři strany mají vykonávat činnosti dle předpisů, je nakolik obecným tvrzením, že jej 

nelze brát jako splnění přezkoumatelné náležitosti Stížnosti. 

 Konečně pak stěžovatel uvádí, že „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.“ Stěžovatel tedy dává odpůrci zcela zapravdu, že 

podaná Stížnost je nesmyslná a rozhodčí komise ani nemá jinou možnost než Stížnost jako 

nedůvodnou zamítnout. Je to stěžovatel, který svým rozhodnutím určuje odpůrce a toto své 

rozhodnutí nemůže podle rozhodčího řádu později změnit, stejně jako odpůrce nemůže 

měnit v průběhu řízení rozhodčí komise. Proto je řízení ve dvou stádiích u dvou orgánů, aby 

jeden z nich nemohl rozhodovat nekontrolovaně. Snaha zpravodajky mezi účastníky dostat i 

Michaelu Krausovou je smutným důkazem o zaujatosti zpravodajky. 

 Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svým vyjádřením podanou Stížnost de facto zpět 

(vyjádření o tom, že určení zastupitelského klubu jako odpůrce nedává smysl, si nelze jinak 

vyložit), navrhuje odpůrce rozhodčí komisi, aby stížnost zamítla podle ustanovení § 19 

písm. b) ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) rozhodčího řádu. Přestože měl 

odpůrce zájem věc projednat, tak svolání zasedání v případě faktického zpětvzetí (přiznání 

nesmyslnosti) Stížnosti není důvodné a zbytečně by zvyšovalo náklady účastníků a členů 

rozhodčí komise. 

 

III. 

 Jelikož komentáře stěžovatele představují zejména řadu vzájemně nesouvisejících a 

nerelevantních poznámek, ke kterým se nelze kvalifikovaně vyjádřit jako k celku, uvádí odpůrce 

jen několik poznámek k výrokům stěžovatele. 

 V komentáři k odst. 19 Vyjádření stěžovatel uvádí, že J.Konieczny není nezávislý a stěžovatel 

jeho analýzu v řízení nevyužije. Ve skutečnosti však Stížnost na tuto analýzu odkazuje a 

odpůrce má za to, že její následné nevyužití spočívá v tom, že v analýze je zmíněna kauza 

Jana Nováka a J.Konieczny zjevně odmítl analýzu upravit podle protiprávních požadavků 

členů kontrolní komise tak, aby mohla být zneužita v tomto řízení. 

 V komentáři k odst. 21 Vyjádření stěžovatel již otevřeně přiznává, že Stížnost obsahuje pouze 

nepodložená tvrzení, aniž by tato tvrzení měla podklad ve skutečných událostech a byla 

podpořena důkazy. 

 V komentáři k odst. 22 Vyjádření stěžovatel vyjadřuje názor, který by měl být nepřijatelný 

v jakémkoli řízení, nadto v zemi, která si v tomto roce připomíná 70 let výročí od politických 

procesů v 50. letech. Jakákoli strana jakéhokoli řízení musí mít vždy možnost 

k prostudování důkazů, možnost posoudit jejich relevanci a vyjádřit se k nim. Závěry 

zpravodajky, že toto náleží jen rozhodčí komisi (soudu), je základním nepochopením 

principů demokratického právního státu. 
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 V komentáři k odst. 26 Vyjádření stěžovatel k požadavku na doplnění náležitostí uvádí, že 

„Spojit si popsané skutkové podstaty s konkrétními předpisy by nemělo být těžké.“ Chtělo by se 

poznamenat, že je tedy s podivem, že stěžovatel toto ani přes opětovné upozornění neudělal. Ve 

skutečnosti je to ovšem nemožné, neboť ony skutkové podstaty jsou smyšlené a k žádnému 

závažnému porušení předpisů ze strany odpůrce ani jeho členů nedošlo.  

 V komentáři k odst. 27 a 65 Vyjádření stěžovatel uznává, že případ Operátor ICT, a.s. ve 

skutečnosti spočívá v tom, že by podle názoru stěžovatele určité otázky „dávalo smysl 

konzultovat“. Nekonzultace, nevhodnost nebo jiný názor na věc však skutečně nezakládá 

porušení stranických předpisů a nutnost řešení u rozhodčí komise. 

 V komentáři k odst. 66 Vyjádření stěžovatel uvádí, že nechápe smysl oddělení orgánů 

samospráv od politických stran. Tento výrok snad ani není třeba komentovat. Je však nutné se 

pro jistotu podívat do kalendáře a přesvědčit se, že se nacházíme v roce 2020 a nikoliv mezi lety 

1939-1945 nebo 1948-1989. 

 V komentáři k odst. 80 Vyjádření stěžovatel otevřeně přiznává, že ke svým smyšlenkám postrádá 

jakékoliv důkazy. 

 

IV. 

 Odpůrce se konečně musí vyjádřit k tezi, že zastoupení advokátem má za cíl zastrašit stranické 

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

představitelů – tedy jakási údajná byroférovka, jak toto označuje například Jana Koláříková.  

 Koncepce podané Stížnosti je taková, že Janem Novákem, který výběrová řízení 

neorganizoval vůbec, bylo vybráno několik máto drobných nedostatků s evidencí, toto 

doplněno o smyšlené a nepodložené kauzy a celé navlečeno na několik náhodně vybraných 

ustanovení předpisů, jejichž konkrétní porušení však stěžovatel nebyl schopen sdělit ani do 

dnešního dne. Za toto byla snaha postihnout celý zastupitelský klub. Stěžovatel tedy účelově a 

tendenčně obvinil odpůrce z porušení předpisů. Ve Stížnosti je navrhován zákaz činnosti až na 2 

roky, zveřejnění omluv, úhrada 16.000,- Kč atd.  

 A pokud se chce odpůrce za použití těch samých předpisů bránit, je to najednou 

byroférovka a snaha někoho zastrašit? 

 Jednací řád rozhodčí komise předpokládá, že účastník bude mít právního zástupce. I ty nejhorší 

režimy světa a i tam, kde je výsledek předem dán, povolují v řízení zástupce pro alespoň zdání 

férového procesu, a je tedy překvapením, že právo na právní zastoupení je v rámci Pirátské strany 

vůbec zpochybňováno. Když tedy může mít účastník zástupce, tak si ten zástupce zaslouží za 

svoji práci odměnu. 

 Vzhledem k tomu, že určití členové kontrolní komise si již v této věci stačili proplatit různá 

zasedání, ze kterých však není žádný výstup nebo záznam o jejich konání, bavlnky, špendlíčky a 

pizzy a tyto náklady byly vyčísleny na 16.000,- Kč, je tvrzení o zastrašování a zneužívání 

stranických peněz zcela mimo realitu. 



Strana 5 

 Členem odpůrce není žádný člen předsednictva strany, republikového výboru, kontrolní komise 

nebo rozhodčí komise. Z případu Jana Nováka, o jehož problému s výběrovým řízením z analýzy 

J.Konieczného zpravodajka buďto věděla nebo vědět měla a mohla, přitom vyplývá, že 

problémem kontrolní komise není to, že by se bála někoho vyšetřovat, ale spíše naopak.  

 Finálně pak platí, že kdyby Jan Novák a zpravodajka postupovali podle rozhodčího řádu a věc 

řádně prošetřili, dali odpůrci možnost se ke stížnosti vyjádřit a jako stížnost nepodali právní 

zmetek postrádající základní náležitosti, nebyla by práce advokáta vůbec třeba. Není chybou 

odpůrce, že Jan Novák podal protiprávní stížnost a zpravodajka v ní pokračuje a důvodně 

se obává, že bude třeba hradit náhradu nákladů řízení. 

 

Klub Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy  

 

      Mgr. David Satke, advokát   

      v plné moci 
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