
Písemný záznam z jednání KRK ve věci Jany Komrskové, dne 4.8.2020 

FD – František Doseděl 

DS – David Satke 

JK – Jana Komrsková 

GH – Georgina Hejduková 

JV – Jaroslav Verner 

MS – Michaela Skokanová 

 

FD - Dovolím si zahájit jednání ve věci č. 31050:  stížnost ve věci  porušení programu, kdy 

stěžovatelem je Ladislav Dvořák 

DS - Než přijdeme k faktické stránce věci, tak podle našeho názoru není ta stížnost vůbec 

přijatelná, protože podle par. 13 rozhodčího řádu je náležitostí stížnosti tvrzení o tom jak bylo 

porušením předpisů přímo zasaženo do jeho práv - toho stěžovatele nebo byl porušen veřejný zájem. 

Ta stížnost to neříká, protože uvádí pouze, že stížnost je podána ve veřejném zájmu, tudíž vůbec 

neosvětluje, proč byla podána, a tedy nebyla podána v souladu s předpisy. Kontrolní Komise jako 

taková může podat stížnost jenom ve veřejném zájmu. Nemůže si vzít za své jinou stížnost… a že by 

to nebylo ve veřejném zájmu. A vzhledem k tomu, že zpravodajem byl člen z Prahy 4, původní, ten 

kdo dával podnět, byl taky z Prahy 4 a případně následníkem bude zase člen z Prahy 4 tak máme za 

to, že i pokud by byl nějaký zájem, zahrnující víc jak jednoho člověka,  tak ten zájem nepřesahuje 

hranici Prahy 4. Nicméně to nic nemění na tom, že ta stížnost jako taková je neprojednatelná, 

protože tu základní náležitost neobsahuje. 

FD - Já si k tomu dovolím poznamenat, že zásadní porušení našich předpisů v tomto rozsahu, já 

osobně v tom vidím veřejný zájem, každopádně bych se k tomu nechal vyjádřit teďka krátkodobě 

stanovenou zpravodajku. Za kontrolní komisi 

MS -  Za mě spočívá veřejný zájem v tom,  že je ve veřejném zájmu aby naši zastupitelé dodržovali 

etické kodexy apod. Moc nevím co jak víc to definovat 

FD  - Děkuji,  můžete prosím pokračovat 

DS -  Já za sebe tohle fakt neberu, protože argumentace, že ve veřejném zájmu je to aby se 

dodržovaly zákony, tak není ve veřejném zájmu, ty Františku sám víš, že ty náležitosti jsou nějak 

odstupňované. Tudíž každá žaloba, stížnost, by byla podána proto, že něco bylo porušeno.  Ale tím, že 

tam má být ten veřejný zájem, tak je to nějaká vyšší náležitost, než prostě to, že něco bylo porušeno. 

Takže argumentace že veřejný zájem je to, že se mají dodržovat pravidla nebo zákony, tak není samo 

o sobě veřejný zájem. Dneska bylo zveřejněno stanovisko nejvyššího Státního zástupce - to přesně 

tady tohle řeší, to vlastně říká to, že Andrej Babiš je vlastníkem těch svěřeneckých fondů, ale ten 

veřejný zájem nebyl tak velký aby nejvyšší Státní zástupce podal tu stížnost, takže kdyby došlo jen 

k porušení zákona, tak jí podá, ale nebyl tam ten veřejný zájem. Tudíž ta argumentace, co tady 

přednáší stěžovatelka nebo stěžovatel je nedostatečná, nepřezkoumatelná, a nelze to brát jako že 

každé porušení předpisů je ve veřejném zájmu. Pak by ten rozhodčí řád, tak jak je nastaven, a tak jak 

jsou nastaveny ty jednotlivé fáze stížnosti ani nedával smysl a vlastně by kontrolní komise mohla 

jednat ve všech věcech, ale tak to není. Ona může jednat jenom ve veřejném zájmu. Tudíž pokud 

František Dvořák to bral jako to, že něco bylo porušeno a podal stížnost, dobře, ale tuto stížnost 



dneska neprojednáváme, dneska tady projednáváme takovou stížnost, kterou podala kontrolní 

komise a ta jí může podat jenom ve veřejném zájmu. Ten veřejný zájem v tom není uveden. Je tam 

pouze konstatován, že ve veřejném zájmu, což jak sám víš, že je naprosto nepřezkoumatelné a mělo 

by to být vráceno už ve fázi kdy to bylo podáno. A i veřejný zájem tak jak ho chápe kontrolní komise 

není veřejným zájmem, protože je natolik obecným a absurdním, že nemůže nikdy u nějakého 

řádného přezkumu obstát. 

FD- Než předám slovo Míše a potom Jaroslavovi …. Dovolím si připomenout, že se pohybujeme 

v režimu rozhodčího řízení, to znamená že není možné si vztáhnout výklad z klasického soudního 

řízení jednotlivých pojmů, plus i za pirátskou historii docházelo k vývoji stylu rozhodování a výklad 

některých termínů v rámci pirátské rozhodčí komise je trošku jiný než všeobecný. Předávám slovo 

Míše 

MS-   Já chci říct zhruba to, co jsi řekl ty, je sice hezké, že tak jako upřímně přirovnává Satke Janu 

k Babišovi, protože je pravda že ……. neetické kodexy 

JK -  Tak dost, Michalo, to je mimo, dost, dost, dost. Michalo to je mimo 

FD -  S dovolením prosím nechte domluvit. 

MS -  My tady neřešíme žádný občanskoprávní spor a veřejný zájem tady není zájem státu, ale 

zájem strany.  A rozhodně je v zájmu strany, abychom dodržovali sliby, které dáváme voličům 

FD -  Tak další slovo má Jarda. 

JV -  Já jsem se právě chtěl taky vyjádřit k tomu veřejnýmu zájmu, a když se kouknete do paragrafu 

5 odstavec 2 písmeno a), tak tam najdete zavržení hodné porušení základních programových cílů 

strany a situace, kdybychom tedy konstatovali nakonec, že toto byla kumulace funkcí, což kumulace 

funkcí respektive boj proti ní je, jeden z hlavních bodů pirátský politiky.. 

DS -  Pardon já tě ale musím přerušit.. 

JV -  Takže je to postavený na tom, že to tam jako může bejt a je to ten veřejný zájem je postavený 

na tomhle 

FD -  Dál se hlásila Jana 

DS - Pardon, ale děláte z toho frašku. Jednu pozici má rozhodčí komise a jednu pozici má 

stěžovatel. Pokud tady členové rozhodčí komise budou nahrazovat to, co měl udělat stěžovatel, tak 

vlastně vstupujete do jeho pozice a vy nemáte argumentovat tím, v čem to porušení veřejného zájmu 

je, to měl udělat stěžovatel, a to tady dělá zpravodajka. Já chápu, že jste nějak nastaveni a že jste dali 

nějaký svůj předběžný názor, ale měli byste se alespoň držet toho, jaké jsou pozice rozhodčí komise a 

jaké jsou pozice jedné ze stran. Takže když tady budete argumentovat tím, v čem vy vidíte veřejný 

zájem, tak je to hrozně pěkné, ale tím vlastně mluvíte za stěžovatele, takže vůbec ani se nesnažíte o 

to aby tady byla nějaká rovnost stran, ale rovnou tady děláte práci stěžovatele a nerozhodujete mezi 

dvěma stranami, ale je to vlastně jeden proti čtyřem. 

FD -  Tak myslím, že Jarda se hlásí, jestli to vidím dobře 

JV-         Já se jako do tohodlenctoho úplně nechci pouštět, ale to byla spíš reakce jenom na to, že vy 

jste řekli, že to jako není přípustný, tak to bylo jako odůvodnění proč my si myslíme, že to přípustný je 

proč to v tuhle chvíli projednáváme, proč to nebylo smetený ze stolu 

FD -  Tak za nás to zatím působí, že to je přípustné a projednatelné a předávám slovo Janě 



DS -  Počkejte, takže věta „ Stížnost je podána ve veřejném zájmu“  vám připadá, že splňuje a teď 

vám přečtu rozhodčí řád: 

„Stížnost musí obsahovat následující údaje: tvrzení o tom, jak bylo porušení předpisů přímo 

zasaženo do jeho práv nebo byl porušen veřejný zájem.“ Takže náležitostí stížnosti je to, jak 

byl porušen veřejný zájem. A znovu zopakuju to, co je uvedeno ve stížnosti: „stížnost je 

podána ve veřejném zájmu.“  Takže ta stížnost projednatelná není. 

FD - Takže aby formalitám bylo učiněno za dost tímto kont. Komisi vyzývám aby do redminu a to 

nejpozději do tří dnů doplnila, stačí jednou větou, v čem spatřuje veřejný zájem této stížnosti. Tímto 

by tomu argumentu mělo být učiněno za dost a můžeme pokračovat, doufám, k meritu věci. Přeje si 

odpůrkyně vyjádřit se k meritu věci? 

DS -  No počkejte, pokud stížnost nyní není vůbec projednatelná a přípustná, tak jak se můžeme 

vyjadřovat k meritu věci? To je ztráta času. 

FD -  Dobře, v tom případě může kontrolní komise teď říct, v čem spatřuje to, že je ta stížnost ve 

veřejném zájmu? 

MS - Já se budu opakovat, ale veřejný zájem spatřuju v tom, že musíme dodržovat sliby, které 

dáváme voličům, protože jinak budeme poškozovat sami své vlastní jméno. 

FD  -  Děkuji, doufám, že toto odpůrkyni stačí. Stížnost považuji za projednatelnou a tím, že má 

splněny veškeré náležitosti. Tím to samozřejmě nedává smysl, aby bylo doplněno do tří dnů, protože 

bylo doplněno na místě. A dovolím si poznamenat jednu věc a pořád se pohybujeme v režimu 

rozhodčího řízení a není to žádný stálý rozhodčí soud. Tady se skutečně snažíme dojít k nějakému 

řešení, které by bylo nějakým způsobem buď nestranným pro všechny a tím, že se budeme neustále 

vozit na formálních věcech, tak povede k jedinému, že se skutečně spadneme k tomu úplně 

formálnímu řešení práva. To znamená, v který okamžik platil ten předpis a je jedno jestli je to den 

plus, den mínus, stačí minuta a tím byl porušen zákon, teda respektive tento předpis. Takže pak je na 

vás, jestli se chcete opravdu hrabat takhle hodně v procesních věcech. Beru, kdyby tam bylo nějaký 

zásadní pochybení….. 

DS - My se v procesních věcech hrabeme tímhle řízením 

FD -  ….samozřejmě natřete nám to, ale pokud chcete řešit tyhle jako drobnosti, budiž, můžeme to 

takhle udělat……. 

DS -  Ale to nejsou drobnosti 

FD -   ……..předávám slovo odpůrkyni 

DS - To se na mě nezlobte, ale náležitosti stížnosti – je jich pět, tak to není žádná drobnost, jestli to 

považujete za drobnost, tak pak vůbec nevím, proč tady sedíme, protože pak můžeme i Kodex 

považovat za drobnost, pak můžeme úplně všechno považovat za drobnost. My tady neřešíme to, že 

někde má být prostě chybí nějaká tečka, nebo chybí nějaká čárka, ale řešíme tady, že v té stížnosti, 

tak jak byla podána, a to bych rád do zápisu, že v té stížnosti, tak jak byla podána, prostě není jedna 

z náležitostí té stížnosti. Prostě není, jako není. Jo, musíme to řešit tady 

GH -  Co chcete zadat do zápisu? 

DS -  Takže pak může být vše považováno za drobnost, a to včetně náležitosti stížnosti – je jich pět 

a to není drobnost, pak může být vše považováno za drobnost a to včetně Kodexu nebo Povolební 

strategie a v tom případě tu vůbec nemusíme sedět. V té stížnosti tak jak byla podána ty náležitosti 



prostě nejsou a byla neprojednatelná a to, že tady musíme na jednání vyzývat stěžovatele, aby 

doplnil jednu z pěti náležitostí, je opravdu smutné. 

JK  - Za mě teda, když se ještě dívám do toho zápisu, tak je tam sice vytučněné nevím proč, „KK 

doplnila v čem spočívá veřejný zájem“, tak to, prosím, doplňte- v čem ten zájem spočívá.  Jo, protože 

to bude samozřejmě, jestli to bude nějak přezkoumáváno tak to bude přezkoumáváno podle toho 

zápisu, tak jak to máte udělané tak to je pořád neprojednatelné. 

GH -  Já jsem to ještě nestihla zapsat, tak to tam zapíšu 

FD - Jo děkuju Míšo, omlouvám se. Tak, já si dovolím jenom poznamenat, že to o těch 

drobnostech bylo myšleno do budoucna, abychom do toho vůbec nesklouzávali. Jiřko, až budeš mít 

dopsáno dej vědět, abychom mohli pokročit dál. 

DS - Tak a ještě tedy když to bylo takto zdůvodněno tak čím konkrétně jak se projevilo, že jak to 

poškodilo jak to může poškodit ten veřejný zájem, nebo to že bychom škodili svému vlastnímu 

jménu, když proti práci Jany nejsou žádné výtky a je to jenom vození se na termínech. 

FD -  Není to vození se na termínech 

JK-  Tak jaké výtky vůči mé práci jsou? 

FD - Tak a teďka pořadí já skutečně už se začínáme trochu překřikovat. Takže postupně. Jediný 

kdo se přihlásil, tak je Jiřka, potom teda do toho nějak vstoupila Míša a potom Jana, takže Jiřko 

prosím… 

FD - Jiřko, prosím zapisuj ať nemáme mezeru v zápise, 

GH - Já jenom chci upozornit, že jak Kodex kandidáta, tak povolební strategie, jsou částí volebního 

programu. Je to ne rozhodčího řádu, je to součást volebního programu, takže pokud někdo poruší 

Kodex či povolební strategii, tak porušuje volební program České pirátské strany, což je v rozporu se 

stanovama.  A určitě je veřejný zájem na tom, abychom dodržovali stanovy. 

FD -  Tak já jenom požádám, abychom udrželi malinko emoce na uzdě, a pak byla v pořadí Míša a pak 

Jana 

MS -  Děkuju, takže určitě jsme si všimli už v médiích, v článku když jsme hlasovali o změně toho 

kodexu, že piráti povolují svá vlastní pravidla apod., takže když se teďka někdo dozví a chytne se 

toho, že jsme ten kodex měnili jenom kvůli tomu aby se někdo mohl udržet o den dýl ve funkci, tak si 

vážně nemyslím, že je na místě se ptát, čím nám to může škodit. To je naprosto jasný, že si voliči 

řeknou aha, takže vlastně je úplně jedno co podepíšeme, před tím, než nastoupíme do funkcí, 

protože až v nich budeme, tak si to změníme podle toho jak se nám to bude zrovna hodit. 

FD -       Tak další v pořadí je Jana 

DS-  Dobře tak já to teda chápu tu argumentaci, ale proč tady sedí Jana a proč tady nesedí krajské 

fórum, které to změnilo. Dvakrát dokonce. 

MS -      Protože Jana byla v té funkci, ze které měla odstoupit, ještě než se to změnilo. 

DS -       Ale já jsem se na to neptal. Ty jsi řekla, že tím, že se měnil Kodex, tak to nás poškodilo 

v médiích a je to proti stanovám a to vlastně poškozuje ten veřejný zájem uvnitř strany. Tak já se 

ptám, když tady to cos teď řekla, ten příklad, udělalo Krajské fórum, tak proč není tady na místě 

Krajské fórum a proč tu sedí Jana? Která se vlastně řídila jenom tím což už je následek, ale tím, co nás 

podle tebe poškodilo, bylo to hlasování krajského fóra. Tak jestli tohle můžeš vysvětlit. 



FD -  Tak já si do toho dovolím opět krátce a jak už jsme sdělili ve svém předběžném názoru, tak ta 

změna, kterou udělalo krajské fórum není pro tento případ podstatná. Můžeme jít dál 

MS -  Přesně tak, krajské fórum změnilo tu podobu kodexu, která se bude podepisovat v příštím 

volebním období tzn., že to pro Janu neplatí. 

JK- Ne, ale můžu? Františku?Jo? Ale to není to, cos říkala, Míša říkala 

FD -       Já se omlouvám. Strašně se sekáte, slyšíme každé druhé slovo  

JK -  Uděláme restart 

DS -  Tak předběžný názor je předběžný názor, my jsme se k tomu ani nemohli vyjádřit, takže to 

jako neřešme. Já jsem se ptal na to – pořád jsme o tom veřejném zájmu. Proč to jako tady řešíme 

teďka a jestli si možná myslíte, že to není důležitý, je to důležité. Je to prostě to, co může dělat 

kontrolní komise a to, co kontrolní komise dělat nemůže. Takže pokud tady je prostě protiprávně 

podaná stížnost, tak by ji krajská rozhodčí komise měla prostě zamítnout. Jo, ať dodržujeme nějaké 

předpisy. Protože pokud tady teda kontrolní komise tvrdí, že k tomu veřejný zájem byl porušen tím, 

že došlo ke změně té povolební strategie, případně dřív ke změně toho kodexu, tak dobře, to je jako 

legitimní názor, ale pak se teda ptám, proč tady sedí Jana? A na to mi odpovězeno nebylo. A ten 

veřejný zájem, který zde byl prezentován, se vůbec na tento případ nehodí. 

FD -  další v pořadí se hlásí Míša 

MS -  Takže já jsem neřekla, že veřejný zájem byl porušen tím, že si to Krajské fórum změnilo, já 

jsem řekla, že veřejný zájem byl porušený tím, že jsme se rozhodli nechat si změnit si pravidla za 

běhu. Ale nepovedlo se to, tím pádem vlastně Krajské fórum změnilo ty pravidla pro ty příští hráče, 

ne pro ty, co teďka zrovna podepsali ty pravidla v podobě v jaké to bylo, když to podepisovali. 

Překrucuješ to, co jsem řekla 

FD -  Hlásí se Jana 

DS -  Já nic nepřekrucuju, co jsi řekla, já to čtu ze zápisu a tady je: „MS bylo v mediích, že se změnil 

kodex. Pokud se media dozví, že se kodex změnil kvůli jedné osobě, to nás může velmi poškodit.“ – to 

jsi řekla, to je v zápise, jo, takže si nevymýšlej. Druhá věc je ta – to asi stačí, teď mi to vypadlo. Jo 

ještě pardon, můžeme doplnit co nám vypadlo? Za druhé to, že z toho podle mě neplyne a pokud 

ano, tak bych to chtěl ukázat, že to platí až pro další volební období. To je dost nová informace. Tak ať 

pošle odkaz a my se na to podíváme. Jo? Pokud to tak je. Díky 

FD - Míšo, jestli se chceš ještě vyjádřit.. 

MS  - Takže, jednak to není nová informace, protože je to napsaný i v redminu, že zastupitelé 

podepisují kodex, který pro ně platí v takové podobě, v jakém ho podepisují 

JK  -  Ale může ho změnit Krajské fórum … 

MS -  Já bych tě Jano požádala, abys neargumentovala tím, že je něco v zápise jinak, než jsem to 

řekla, protože Jiřka očividně nestíhá a nevidím důvod, proč by to měl být argument vůči mně. Ty jsi 

slyšel, co jsem já řekla, a že to není přesně doslova zapsané 

FD -  Každopádně já tady oběma argumentaci a vezmeme jí v potaz a dovolím si odstoupit od této 

části argumentace a přejít dál 

JK- Tak můžu k tomu ještě? 



FD - Přejete si něco vyjádřit k meritu věci? 

DS - To je k meritu věci. K meritu věci je to zásadně. Je to k meritu věci. Jednak zápis je důležitý, 

takže případně až to bude někdo přezkoumávat, tak se bude dívat na zápis. A ne na to, co tady Míša 

řekla a jak si to ona pamatuje.  A za druhé, ta povolební strategie přímo říká, že jí lze změnit pouze se 

souhlasem Krajského fóra. Tudíž, že ji lze změnit Krajským fórem. Takže to není tak, že by to bylo až 

na další volební období, ale přímo to navazuje na tu povolební strategii, která byla schválena a která 

říká, že to lze měnit. Což koneckonců se stalo již v minulém volebním období a z povahy věci ty věci 

jdou změnit. Nelze měnit to, že teď najednou budeme úplně jiný, ale tady ta konkrétní malá věc, co je 

lhůta k tomu, aby byla splněna, tak to je zrovna ta věc, která na základě zkušeností podle mého 

názoru, změnit lze. Tak a chtěl bych aby to tam bylo v zápise. Tak já počkám na Jiřku, ať to stihne. 

GH -  A co konkrétně? 

DS -  Věc lze změnit na základě zkušeností a nikoli arbitrárně, že by to bylo prostě pro výhodu 

jednoho člověka, ale usnesl se na tom celý zastupitelský klub a Krajské fórum především, že taková 

změna je dobrá. Jo, takže jsme zase u toho, že tady teďka sedí Jana, ale je to v návaznosti na Krajské 

fórum a když Krajské fórum vědělo o čem hlasuje. Netvařme se tady, že Krajské fórum nevědělo.  

GH   Tak, vzhledem k tomu, že ten zápis máte před sebou, tak by možná bylo… 

DS -  Jak to, že tam píšou teď dva lidi? Do toho zápisu 

MS -  Protože tam může psát každej, kdo to má otevřený 

DS -  To si děláte srandu, že jo? 

FD -  Ne, standartní pirátská praktika 

DS -  Počkej fakt si děláte srandu Františku, že jo teďka 

FD -  Neděláme 

DS -  Neděláte? 

FD -  NE 

DS -  Takže do zápisu, počkej, takže do zápisu z jednání si tam Míša Skokanová píše, co chce? 

FD -  Tak si to můžete psát i vy 

DS -  Ale my máme tolik slušnosti, že to neděláme, to se můžeme rozejít a každý si tam můžeme 

psát, co chceme…  můžeme to teď skončit a každý si napíše svůj zápis, OK? 

FD -  Tenhle návrh se mi docela líbí, já myslím, že mu vyhovím, že bychom to udělali tak, že toto 

jednání nemá zjevně smysl, protože se tady neustále točíme na přesnejch formulacích, které by lépe 

vypadaly kdyby byly skutečně v písemném podání. Zjevně už to máte připravený, tak to určitě můžete 

podat třeba do pátku 

DS -  Nemáme, moment, chcete z toho udělat frašku? Vážně z toho chcete udělat frašku? Tady to 

je ústní jednání, na které my máme právo. Takže se tady přestaňte smát, a udělejte z toho normální 

regulerní zápis tak, aby to bylo přezkoumatelné. Přece si tady nebudeme do zápisu každá strana psát 

co chceme. Na to jsem musím říct ani nepomyslel a teď tady vidím, že prostě se už přepisuje to, co 

bylo zapsáno. Dokážete to nějak vysvětlit 

FD -  Dovoluju si poznamenat, že se…. 



DS -  Počkej, my jsme se na začátku ptali 

FD -  Ještě jednou budu přerušen a ukončuju to, tak a dost.  já to chápu, že vás baví skákat lidem 

do řeči, ale v okamžiku, kdy někdo mluví tak by bylo fajn toho člověka nechat domluvit. V první řadě, 

tohleto jednání, respektive tohleto řízení, se neřídí zásadou ústnosti, ale spíš zásadou písemnosti. To 

znamená, co je zapsáno v redminu, to víceméně platí. Tady ten zápis je víceméně orientační a pokud 

a pokud s tím nesouhlasíš, tak je mi to líto. Doporučuju ty věci hlavně zapsat do toho redminu. Není 

to v předpisu je to zvykem. Drtivá většina věcí, který jsou ohledně těchto řízení není v těch 

předpisech, nejsou tak dokonalý jako osř nebo…. standartně u tědlech jednání dokonce, že není 

normální, že lidi si vidí do obličeje, je konstatováno, jedna strana tvrdí tohle, druhá tohle. Dovysvětlí 

se to a potom následně rozhodčí komise rozhodne. Není to skutečně klasický soudní jednání. Tak teď 

v pořadí kdo se hlásil první - Míša a potom Jana 

GH -  Nestíhám zapisovat jako vůbec 

FD -  Todlento od tebe ani nikdo nečeká, zapisuj jenom … , teďka ani nemáš co zapisovat, pokud 

někdo vysloveně netrvá na tom, že chce mít zaznamenaný to, co říká, tak prostě probíráme, co se 

děje 

GH- OK 

MS-      Já chci jenom poznamenat, že před chvílí jsem říkala, že Jiřka nestihla zapsat odůvodnění KK o 

veřejných zájmech a že to tam dopíšu a nikdo proti tomu nic nenamítal, takže v tu chvíli vám muselo 

být jasný, že to je kolaborativní zápis a že kdybyste vy chtěli Jiřce pomoct aby tam bylo to všechno 

důležitý tak jste to pěkně mohli udělat taky 

DS-       Tak to, co tady říkáte, je hloupost. My jsme se na začátku ptali, kdo bude zapisovatel a Míša 

Skokanová řekla, že ona nemůže být zapisovatelka, protože tu bude za ztěžovatele. To je jedna věc. 

Že to bude dělat Georgina. Takže jste nám řekli, kdo bude zapisovatel a teď se dozvídáme, že tam 

vlastně si Míša taky píše, co chce. Za druhé my máme jako účastník, my jsme si to řízení nevymysleli, 

a má to mít nějaká pravidla. My jsme tady ve slabším postavení a podle rozhodčího řádu je právo na 

to, že účastník může vyžádat, aby bylo projednáno před rozhodčí komisí. Takže o nějaké písemnosti 

to je taky nesmysl. Ano, to řízení je písemné až do doby, kdy bude jednání. A pokud z toho jednání 

chcete udělat frašku, tak fajn, to můžete, ale my se pak kvůli tomu budeme odvolávat. Protože pokud 

tady chcete tahat Janu za to, že na jednom slovíčku a výkladu nějakého jednoho ustanovení a sami 

říkáte, že rozhodčí řád je nějaká jenom doporučující lejstro a zvykové právo je přednější, tak je to 

úplné pohrdání. Tak si to prostě rozhodněte, tak jak chcete, jak to tam máte napsané a nemusíme 

tady sedět, nemusíme ztrácet čas.  

JK-         Já to teda ještě doplním, protože mě to zaujalo, Františku, co jsi řekl a možná bych poprosila 

jednak Jiřku - kdybys mohla vypnout mikrofon, protože potom to tady drhne. Ale poprosila bych aby 

tohle bylo v zápise. My se tady točíme.. 

GH -      Já teď nic nezapisuju… 

DS -  Tak prosím abys zapisovala, děkuju. Můžeme? My se tady točíme celou dobu 

GH -  Jestli chcete zápis, tak si ho dělejte sami 

JK - Tak znovu, já když mluvím, těžko si budu dělat zápis. Je to logické, Františku? Ty to tady řídíš, 

tak prosím mi odpověz. 

FD -  Jste tam dva 



JK -  Vy jste tady čtyři… 

DS -  Takže když teď napíšu že stížnost byla zamítnuta tak to bude v zápise, je to tak? 

FD -  Ano, bude to v zápise a bude ta zaznamenáno, kdo to zapsal, protože to ten systém taky 

sleduje 

JK  -  Dobře, můžu dokončit to, co chci říct? Já jenom – nejde psát – mě to zaujalo, co tady 

František říkal, něco je zvykové, zvyk, zvykové právo, něco budeme dogmaticky dodržovat. Já znovu 

zkusím dogmaticky dodržet to, co je v kodexu a to co je v povolební strategii. Radši to tady všem 

přečtu: povolební strategie říká... „naši zastupitelé, kandidující zároveň na MČ se v souladu 

s kodexem vzdávají od prvního dne jednání zastupitelstva max. do půl roku mandátu na MČ nebo 

Magistrátu, pokud v jiném zastupitelstvu získají uvolněnou funkci“, já jsem získala uvolněnou funkci 

21.11.2018 na MČP10 a 14.11.2019 jsem získala neuvolněnou funkci na MHMP. Věřím, že všichni 

pochopili tenhle rozpor.  Takže v průběhu mého mandátu na Magistrátu jsem žádnou uvolněnou 

funkci nezískala. A zkusím vám to vysvětlit ještě jinak. kdybych se teď stala neuvolněnou 

místostarostkou jako, že to samozřejmě jde, tak bych byla v souladu s kodexem i s povolební 

strategií. Zkusím vám vysvětlit rozdíl mezi uvolněnou a neuvolněnou místostarostkou. Protože přesně 

jak řekl tady kolega Jaroslav, říkal, že Piráti nemají rádi kumulaci funkcí. Tomu já rozumím. Myslím si, 

že jde zejména o čas a že jde zejména o peníze. Čas v tomto případě nehraje roli, protože já jsem 

uvolněnou místostarostkou, která to dělá na 100 % a Magistrát je pro ni v podstatě doplnění, které se 

nevymyká tomu, že dělám na Praze 10. Co se týče peněz, kdybych se v současné době stala 

neuvolněnou místostarostkou tak jenom pro vaši informaci beru asi 55.000,-Kč měsíčně plus to, co 

beru na magistrátu. To je asi 13.000 Kč. Takže já vám jenom chci říct, že na peníze to tady nikdo 

nemůže hrát, ani na kumulaci funkcí v tomhle směru. A to si myslím, že o to šlo pirátům, když dělali 

kumulaci funkcí. Kumulace času, aby to stíhali a takhle říkám, že se doplňují tyhle dvě funkce a 

kumulace funkcí jako z pohledu finančního. Jiřko, prosím, přestaň se smát, protože toto opravdu 

vtipné není. Zkus poslouchat. A jestli se chceš smát, tak se, prosím, odpoj. Opravdu tohle mi 

nepřijde.. 

GH -  Já se omlouvám to nebyla reakce na tebe, to byla reakce na něco jiného 

JK -  Zkus mi do toho nevstupovat a prostě opravdu si myslím, že to není důstojné jednání a byla 

bych ráda, kdybys to teda Františku nějakým způsobem řídil. Takže teďka si všichni povypínáme 

kamery a budeme se chovat jako malý děti. Děkuju. 

FD -  Tak já se omlouvám, potřeboval jsem si vyčistit nos a dovolím si k tomu jen poznamenat, že 

pokud tady budete chtít nastavovat určitej způsob chování, tak se to bude samozřejmě přelejvat dál. 

Takže já vám teďka požádám, já asi vím, na co Jiřka reagovala, že David si dopisuje do zápisu a vidí to 

před sebou, to bylo asi tady na to. A Vás teda požádám abyste se vyjádřili k tomu meritu, což teda 

děláte, abyste to dokončili. Já pak k tomu nechám vyjádřit Míšu a vás k tomu nechám dát poslední 

slovo. A budem pokračovat dál. Tak potom co jste ukončili selfíčka tak můžeme? 

JK - Myslím si, že to není vhodná reakce, co teď děláš. Žádná selfíčka tady nikdo neudělal, 

každopádně já jsem dala nějakou svoji obhajobu asi pěti bodů, ke které se mi pořád nikdo nevyjádřil. 

Točíte se na jednom jediném bodu, který já jsem vysvětlila o což jste mne požádali, takže já to 

v současné chvíli beru za vysvětlené, protože opravdu půlroční lhůta je doporučující a dobrovolná. Už 

jsem řekla, že v minulosti nebyla dodržena a to jsem doložila a mimochodem samozřejmě jistě víme 

všichni, co říká zákon 131/2000 sb. O hl. m. Praze, že svůj mandát vykonáváme osobně a nejsme 

vázáni žádnými předpisy. Já se předpisy řídím a co se týče mé práce, tak jsem nic takového 

neporušila, točíme se tady na 5 dnech kdy byla změněna povolební strategie. Bylo vše uděláno 



v souladu s vědomím zast. Klubu hl.m.P., kde byli se vším informováni, byli jsme jasně domluveni, 

když strategie nebude změněna, že odstoupím k 21.5. kdy bylo nejbližší zastupitelstvo hlavního 

města. Prostě na tom se přeci nebudeme točit na pěti dnech. Je to opravdu hloupost. Ale chápu, že 

tady nějakým způsobem je až šikanozní jednání ze strany některých členů tady tohoto fóra 

FD -  Tak já děkuju za vyjádření a může Míša jako zástupce KK, jestli se chce k tomu vyjadřovat? 

MS -  Já se už asi akorát zeptám, když jsi byla připravená k 21. květnu odstoupit, proč jsi do teď 

vlastně neodstoupila. 

JK - Možná ti bylo jasně tady naznačeno, že byla změněna povolební strategie Krajským fórem, 

kdy byla tahle lhůta z půl roku prodloužena na rok a půl. Takže nevidím teď žádný důvod odstupovat. 

FD -  Tak zeptám se, někdo z ostatní má ještě nějaký věci, ne, takže požádám odpůrkyni o 

závěrečné slovo. 

JK - Já jsem se už v tom mém předešlém vyjádření nějakým způsobem vyjadřovala, Michala 

naznačovala, že to poškozuje Pirátskou stranu, jak tady jsme probíráni v médiích, jak si měníme 

povolební strategii, já vám něco řeknu. My zejména jsme poškozováni tím, jak se vnitřně žereme 

z vlastních řad. Todle je opravdu hardcore tady toto. Bylo tady na hl. městě 7 koalic jestli víte o tom, 

tak zůstaly 4, Praha 10 je stabilní koalice, já jsem ve 2. volebním období, odedřela jsem si tady celou 

opoziční práci a myslím si, že lidi, kteří vůbec neví o čem to je, tak by se měli spíše učit od takovýchto 

lidí a ne nás tady honit po nějakých pseudosoudech a sami nedodržují tady tyhle kodexy, ala co tady 

říkal David o té stížnosti. Že to prostě nemá všechny náležitosti 

FD -  Dobře, takže já vám děkuju a protože tady proběhla ještě hromada textů, tak dávám do pátku 

lhůtu na případný další písemný dovyjádření. V průběhu víkendu proběhne hlasování, kde Rozhodčí 

komise a o výsledku budete informováni. Pokud dojde k ukázání nějakých nových skutečností, na 

který bude nutno reagovat, ta lhůta se prodlouží, bude možnost vyjádření atd. Já vám každopádně 

děkuju za dnešní účast, přeju hezký zbytek večera a to je asi tak všechno. 

 


