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I. 

 

 Odpůrkyně dne 4. září 2020 podala odvolání proti rozhodčímu nálezu č. 31050 Krajské rozhodčí 

komise Praha (dále jen „KRK“) ze dne 20. srpna 2020.  

 Odpůrkyně tímto doplňuje odvolání o podrobné odůvodnění.  

 

II. 

 Odpůrkyně se nejprve ohrazuje proti nařčením, že by průběh řízení jakkoli blokovala nebo kladla 

průběhu řízení jakékoli obstrukce. Trvání na základních procesních právech nelze považovat za 

jakoukoli obstrukci a naznačování takového postoje naopak odpůrkyně považuje za krajně 

nebezpečné. Procesní pravidla obecně, a o to více v organizaci, jejíž členové se sdružují 

dobrovolně a dobrovolně se i podrobují kontrolním a rozhodčím mechanismům takovéto 

organizace, mají za úkol zajišťovat rovná práva a procesní možnosti stran vystupujících u 

přezkumných orgánů. Jestliže budou základní procesní práva ze strany orgánů strany 

ignorována v zájmu hesla „abychom mohli rychle rozhodnout“, je velká pravděpodobnost, že 

takové rozhodnutí bude v důsledku absence rovného přístupu k řízení nesprávné a nespravedlivé a 

strany takovéto rozhodnutí nebudou respektovat. Protože je budou, ať už oprávněně nebo pouze 

pocitově, považovat za zmanipulované. 

 Ignorování základních procesních pravidel je bohužel i případ napadeného rozhodnutí a jemu 

předcházejícího řízení. Není proto překvapivé, že v situaci, kdy jednání členů KRK je místy 

k nerozeznání od jednání zpravodaje stěžovatele a námitky odpůrkyně jsou brány jen jakési 

obstrukční překážky pro průchod „spravedlnosti“, trpí rozhodčí nález zcela zásadními vadami a 

nemůže být respektován jako nezávislé a nestranné rozhodnutí. 

 

III. 

 Pochybení KRK spočívá v tom, že se její členové vlastním vystupováním během a kolem řízení 

diskvalifikovali jako nestranní rozhodci, kteří by neměli stranit jednotlivým stranám sporu. 

 Jak bude podrobně vysvětleno níže, rozhodčí komise má rozhodovat spor dvou rovných stran – 

stěžovatele a odpůrce. V momentě, kdy jednotliví členové rozhodčí komise doplňují podání 

stěžovatele tak, aby splňovalo náležitosti projednání, na tuto nestrannou pozici de facto rezignují 

a stávají se součástí stěžovatele. Jak vyplývá z přiloženého záznamu ústního jednání, krajská 

rozhodčí komise Praha postupovala v souladu se zájmy stěžovatele, a naopak bagatelizovala 

námitky odpůrkyně. 

 Další nepřijatelnou činností zejména předsedy rozhodčí komise je přímé reportování skupině 

„Vlákno úlevné“ na Zulipu. Tato skupina funguje v rámci strany jako lynčující dav, který žádá 

potrestání vybraných osob a zároveň brání své členy. Stav, kdy na této platformě funguje část 

kontrolní komise a jsou zde odkrývány myšlenkové pochody jednotlivých jejích členů, je bohužel 

smutnou skutečností, ale situace, kdy členové KRK budou této skupině poskytovat téměř online 

zpravodajství z řízení a stěžovat si na postup odpůrce je již za hranicí tolerovatelného. 
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 Obdobným porušením je absence zápisu a chování členů KRK v rámci ústního projednání věci. 

Možnost stěžovatelky zasahovat do zápisu, odmítnutí zápisu se slovy „pokud chcete zápis, 

tak si ho dělejte sami“, nadržování stěžovatelce, prohlášení o zbytečnosti ústního jednání – 

to vše nemá nic společného s dodržováním principů běžných v demokratickém soudnictví, 

ale naopak reprezentuje ukázkové vlastnosti tribunálů označovaných anglickým termínem 

„kangaroo court“, tedy „soudu, který ignoruje uznávané standardy práva nebo spravedlnosti. 

Soud může ignorovat řádný proces a dospět k předem určenému závěru. Tento výraz se může 

vztahovat i na soud, který úmyslně porušuje právní nebo etické povinnosti soudu. Běžným 

příkladem je situace, kdy mají institucionální účastníci nadměrné a nespravedlivé strukturální 

výhody oproti jednotlivým odpůrcům.“ 

 Přestože to odpůrkyni nikterak netěší a byla by ráda, aby KRK fungovala, její dosavadní 

činnost z ní dělá právě instituci, která ignoruje uznávané zásady práva a spravedlnosti a 

pouze dává potvrzení na předem určený závěr. 

Důkaz: 

• Komunikace na Zulipu. 

• Písemný záznam jednání ze dne 4.8.2020  

 

IV. 

  V ustanovení čl. 13 Stanov jsou vymezeny kompetence přezkumných orgánů. Jak už bylo 

uvedeno výše, postup KRK byl v přímém rozporu s odstavcem 1 tohoto ustanovení, neboť nebylo 

jednáno podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví. Přímé vystupování na 

straně stěžovatele a doplňování stížnosti členy KRK, stejně jako absence zápisu svědčí o 

takových chybách KRK, které nemohly vést a v důsledku ani nevedly ke spravedlivému 

rozhodnutí. 

 V ustanovení čl. 13 odst. 2 Stanov je vypsána působnost kontrolní komise. Tato působnost je 

omezena pouze na vyšetřování podaných stížností. Není tedy upravena kompetence vyšetřovat 

ex officio vše, o čem se kontrolní komise dozví. Takové oprávnění by muselo být výslovně ve 

stanovách uvedeno a je chybou, pokud si členové kontrolní komise taková oprávnění uzurpují. 

Srovnání se státním zastupitelstvím nebo se státní policií vůči pravomocem kontrolní komise totiž 

neobstojí, neboť výše uvedené státní orgány jsou z úřední povinnosti povinny stíhat všechny 

přestupky nebo trestné činy, o kterých se dozví. Charakter kontrolní komise, tak jak je popsán 

ve stanovách Pirátské strany, nicméně respektuje soukromoprávní charakter politické 

strany jako souboru občanů a je zde tedy kladen důraz na bránění vlastních zájmů a 

kontrolní komise sice představuje veřejný zájem, ale tento veřejný zájem není oprávněna 

sama prosazovat bez existující stížnosti. 

 I pokud bychom oprávnění kontrolní komise interpretovali šířeji podle první věty ustanovení 

čl. 13 odst. 2 Stanov, a tedy, že kontrolní komise v rámci dohledu může dělat cokoliv, což ale 

Stanovy nečiní a podle odpůrkyně by se jednalo o nepřípustné rozšiřování kompetencí kontrolní 

komise, tak i výsledek takovéto interpretace musí respektovat základní zásady, na kterých stojí 

Pirátská strana. Nelze připustit, aby uvnitř strany vznikla inkviziční jednotka s neomezenými 
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pravomocemi a nulovou odpovědností, která bude oprávněna stíhat členy na základě vágních 

a/nebo anonymních udání. Zřízení takové všemocné tajné vnitrostranické policie Stanovy 

neupravují a lze tvrdit, že by ani upravovat neměly. 

 Pokud bychom tedy ve výjimečných případech připustili zásah kontrolní komise ex officio bez 

předchozí stížnosti pouze na základě první věty čl. 13 odst. 2 Stanov, takovéto případy musí být 

striktně omezeny. Takovéto omezení vyplývá podle názoru odpůrkyně z rozhodčího řádu a jeho 

ustanovení § 10 odst. 2. Podle tohoto ustanovení může kontrolní komise podat stížnost sama ve 

veřejném zájmu. Jedná se ovšem o výjimečný případ a takový zájem musí být dle § 13 odst. 1 

písm. c) Rozhodčího řádu náležitě tvrzen a dle písm. b) podpořen důkazy. Vzhledem k výše 

uvedenému by tedy teoreticky bylo možné připustit, aby kontrolní komise v případě, kdy si 

na základě podnětu vyhodnotí, že byl (a) porušen veřejný zájem, (b) zároveň je takový 

veřejný zájem třeba chránit a (c) neexistuje stěžovatel z řad členů nebo jiných orgánů 

strany, mohla sama zahájit vyšetřování na jehož konci by mohla být podána stížnost 

kontrolní komisí. 

 Vstup kontrolní komise bez stížnosti ex officio tedy musí být již na počátku náležitě 

odůvodněn. V opačném případě by řízení bylo od počátku postiženo neodstranitelnou 

vadou. Na takový případ by pak bylo možné aplikovat teorii, že z otráveného stromu (tj. 

nezákonnosti) nemůže být zdravé ovoce (zákonné výsledky). 

 Takovým ukázkovým příkladem protiprávního vstupu kontrolní komise do řízení je i nyní 

projednávaný případ. K vyšetřování došlo na základě podání člena MS Praha 4, přičemž 

bezprostředním náhradníkem za mandát odpůrkyně je člen MS Praha 4. Nic nebránilo tomu, aby 

takový zájem jednotlivců ze stejného sdružení byl bráněn podáním stížnosti ke kontrolní komisi. 

Takový postup však nebyl dodržen a kontrolní komise do řízení vstoupila protiprávně. 

 Nesprávný a stanovy porušující postup byl tak již na počátku tohoto případu a dál se táhnul 

postupem kontrolní komise a zejména KRK v podobě pochybení popsaných v tomto podání 

až po vynesení rozhodčího nálezu, který je v rozporu se stanovami a rozhodčím řádem. 

    

V. 

 Podle §§ 11 odst. 1 Rozhodčího řádu je přijatelnost stížnosti podmíněna tím, že obsahuje všechny 

náležitosti. Podle § 13 odst. 1 písm c) Rozhodčího řádu je náležitostí stížnosti tvrzení mimo 

jiné o tom, jak byl porušen veřejný zájem. Stížnost postrádající podmínky přijatelnosti je 

tedy nepřijatelná a nemůže být vůbec projednávána. 

 Stížnost podaná v tomto řízení však žádná tvrzení o tom, jak byl porušen veřejný zájem, 

neobsahovala a neměla být tedy vůbec projednávána. Toto je zásadní pochybení KRK, 

která přistoupila k projednání nepřijatelné stížnosti a řízení tak zatížila vadou. Těžko tak 

může být argumentováno, že KRK v řízení nestranila stěžovatelce. 

 Až na opakované výzvy odpůrkyně v rámci ústního jednání byla stěžovatelka donucena k tomu, 

aby náležitosti stížnosti doplnila. Nejprve totiž stěžovatelka předložila natolik obecné tvrzení, že 

„sliby se mají plnit“, což ale představuje tvrzení pro jakékoliv podání stížnosti a absentuje zde 

tvrzení o tom, jak se to dotýká veřejného zájmu.  Dle doplnění provedeného až při ústním jednání 
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tak byl veřejný zájem dle stěžovatelky porušen následujícím způsobem: „Veřejný zájem spočívá v 

plnění slibů, které dáváme našim voličům, abychom neškodili svému vlastnímu jménu. Bylo v 

médiích, že se měnil kodex. Pokud se média dozví, že se kodex měnil kvůli jedné osobě, tak nás to 

může velmi poškodit.“ 

 Přestože tedy bylo stěžovateli protiprávně umožněno, aby až v průběhu řízení doplňoval 

náležitosti stížnosti, provedené doplnění ukázalo, že stížnost je nepřijatelná, neboť ani 

tvrzené (a neprokázané) porušení veřejného zájmu nebylo vůbec spácháno odpůrkyní. 

 Tvrzené porušení slibů, jak to uvádí stěžovatelka, bylo provedeno krajským fórem, a tedy 

kontrolní komise by měla případně stíhat krajské fórum a nikoliv odpůrkyni. Odpůrkyně je 

v tomto řízení pouze jako arbitrárně vybraná osoba ze strany kontrolní komise. Té kontrolní 

komise, jejíž předseda kumuluje funkce uvolněného místostarosty městského obvodu, zastupitele 

Ostravy, předsedy dozorčí rady městské společnosti, předsedy kontrolní komise a člena 

předsednictva Moravskoslezského kraje.  

Důkaz: 

• Písemný záznam jednání ze dne 4.8.2020  

 

VI. 

 Z částečného neúplného zápisu, který byl vyhotoven zapisovatelkou KRK předtím, než odmítla 

plnění svých povinností, vyplývá, že stížnost byla přímo na jednání zamítnuta. 

 Není přitom rozhodné, kdo takovou informaci zapsal, ale je rozhodné, kdo k takovému zápisu dal 

svolení a kdo takový zápis zveřejnil. V obou případech se jednalo o předsedu KRK a zpravodaje 

v tomto řízení. Žádná ze stran pravost tohoto částečného zápisu a závěru o tom, že stížnost byla 

zamítnuta, nezpochybnila a je tedy třeba mít za to, že takový zápis odpovídá skutečnosti. 

 Platí tedy, že stížnost byla zamítnuta na ústním jednání dne 4. srpna 2020. Napadené 

rozhodnutí ze dne 20. srpna 2020 je tedy již druhým rozhodnutím ve věci, což není 

přijatelné. Jedná se tak o neplatné rozhodnutí, které bylo přijato po skončení věci. 

Důkaz: 

• Zápis z jednání zveřejněný KRK na redmine.  

 

VII. 

 Napadený rozhodčí nález odpůrkyni zakázal po stanovenou dobu kandidovat za stranu do 

veřejných funkcí. 

 Stalo se tak s odkazem na § 8 Rozhodčího řádu. Takovéto omezení práv je však možné použít 

pouze v případě závažného porušení stanov. Závažné porušení stanov je definováno v ustanovení 

§ 5 odst. 2 Rozhodčího řádu a jedná se o demonstrativní výčet zahrnující opravdu závažné 

prohřešky proti straně a jejím předpisům, např. zavrženíhodné porušení základních programových 
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cílů, úmyslná závažná újma členovi, korupční jednání, atd. Přestože se tedy jedná o neuzavřený 

výčet, z charakteru jednotlivých typů porušení vyplývá, že se jedná o velmi závažná jednání. 

 Krajská rozhodčí komise Praha však udělila zákaz kandidatury odpůrkyni zcela bez 

vysvětlení. Už tím je takové udělení zákazu protiprávní a napadené rozhodnutí musí být 

zrušeno. Vzhledem k průběhu řízení lze však s jistotou tvrdit, že odpůrkyně, i kdyby z její 

strany došlo k porušení lhůty, se v žádném případě nedopustila závažného porušení stanov 

a zákaz kandidatury jí tedy nikdy nemohl být udělen. 

 Platí, tedy, že udělené omezení práv odpůrkyně je protiprávní a KRK vydáním napadeného 

rozhodčího nálezu porušila Rozhodčí řád. 

 

VIII. 

 Argumentace napadeného rozhodnutí převzatá od stěžovatele ohledně účinnosti změny povolební 

strategie je podle názoru odpůrkyně neudržitelná. Je zcela legitimní, aby se konkrétní aspekty 

jako jsou lhůty a podobně mohly měnit v rámci volebního období. Je zjevné, že by nebylo 

správné upustit od základních programových bodů, avšak k tomu nikdy nedošlo. Je však rovněž 

zjevné, že trváním na původní povolební strategii, která se v konkrétní marginální části 

ukázala jako nevyhovující, by bylo nesprávné a politicky by to stranu poškodilo. 

 Jak bylo odpůrkyní argumentováno již v prvním stupni, proces schvalování kodexu kandidáta, 

povolební strategie a volebního programu na sebe časově navazoval a při existenci kodexu 

kandidáta ještě nebyla známa povolební strategie ani program. Takovýto postup, byť není ideální, 

je nutně zapříčiněn vnitřními demokratickými mechanismy v rámci strany. Ignorování takovéhoto 

postupu ze strany KRK je tedy ignorování reality. 

 Vysvětlení smyslu textu „8. se zavazuji řídit Volebním programem, Povolební strategií a 

Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským 

fórem.“ je tedy takové, že nebylo účelem zabránit změnám povolební strategie v budoucnu, jak je 

nyní mylně některými předpokládáno. Důvod výše uvedeného znění je v tom, že kodex kandidáta 

se schvaloval 2.2.2018, zatímco Povolební strategie se schvalovala 31.8.2018 a program někde 

mezi tím. Lídr kandidátky byl volen již na konci února 2018. 

 Tedy v době schvalování kodexu neexistovala ještě ani povolební strategie ani program. 

Záměrem bylo mít ale kodex co nejdříve, konkrétně ještě před volbou kandidátů, protože 

kandidáti měli něco udělat ještě před zahájením kandidatury (například informovat o svých 

historických členstvích v jiných politických stranách). Dovětek kodexu "v podobě, v jaké budou 

před volbami schváleny krajským fórem" tedy samozřejmě nijak nebrání změnám povolební 

strategie, ale měl být odpovědí na otázku kandidátů, k čemu se to vlastně upisují. V podstatě 

dávají důvěru krajskému fóru určit pomocí programu a povolební strategie, za co vlastně budou v 

zastupitelstvu bojovat. 

 Povolební strategie pak byla schválena před volbami včetně změnové klauzule v jeho poslední 

větě "Lze jej změnit pouze se souhlasem Krajského fóra." Na zastupitele se tak samozřejmě 

vztahuje vždy ta verze povolební strategie, která je aktuálně platná i pokud došlo ke změně 
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po volbách. Jinak by logicky krajské fórum neumožnilo její změny schválením té změnové 

klauzule v její první verzi. 

 Teoreticky by měli kandidáti už v době primárek vědět k čemu se upisují, ale z praktických 

důvodů to není možné ani do budoucna. Protože se to prakticky nedá stihnout. Schvalování 

programu i kandidátek je v Pirátské straně časově náročné z důvodu demokratických postupů. 

Povolební strategie vzniká logicky těsně před volbami s přihlédnutím k nejaktuálnější situaci. Ale 

změny povolební strategie v průběhu volebního období tento postup určitě nevylučují. 

 Výše uvedené jasně vyjádřilo krajské fórum schválením změny povolební strategie a  i celostátní 

fórum odmítnutím přezkumu této změny povolební strategie.  

 Argumentace stěžovatelky a napadeného rozhodčího nálezu o tom, že změna povolební strategie 

je platná až pro další volební období, je tedy neudržitelná a nesmyslná. Nesmyslnost tkví v tom, 

že na začátku roku 2020 nelze tvořit povolební strategii pro volby v roce 2022, tedy dva roky 

dopředu. Neudržitelnost spočívá v tom, že jsou zde zcela nepokrytě ignorovány výsledky 

demokratického konsenzu snahou malé skupiny členů, která neuspěla s celostátním 

přezkumem rozhodnutí krajského fóra, pomocí protiprávní stížnosti a z toho vyplývajícího 

protiprávního rozhodnutí KRK, toto demokratické rozhodnutí zvrátit. 

 Jak je popsáno výše, přezkumné orgány mohou jednat jen ve věcech určených Stanovami. 

Mezi tyto věci však nepatří tvorba politického programu ani centrální řízení politiky strany. 

Pirátská strana je vystavěna na principu demokratické volby a principu subsidiarity. Snahy 

menšiny o odebrání takovéto působnosti krajskému fóru Praha jsou tak nepřijatelné bez 

ohledu na toto konkrétní rozhodčí řízení. 

Důkaz: 

• Jednotlivá rozhodnutí krajského fóra Praha a rozpravy k nim na fóru (odkazy ve spisu). 

 

IX. 

 Napadené rozhodnutí pak rovněž nesprávně počítá i lhůty, které odpůrkyně měla údajně porušit. 

 Rozhodná data jsou: 

a. 14.11.2019 odpůrkyně složila slib při zasedání zastupitelstva HMP 

b. 17.2.2020 bylo přijato rozhodnutí, které mění kodex kandidáta 

c. 3.3.2020 bylo rozhodnutí KF zrušeno v rámci mimořádného přezkumu 

d. 19.5.2020 bylo přijata aktualizovaná povolební strategie, která prodloužila lhůtu pro 

složení mandátu 

 Lhůta pro složení mandátu tak počala běžet dne 14.11.2019, ale byla zastavena dne 17.2.2020 

přijetím rozhodnutí krajského fóra. Zrušením povinnosti vzdát se jednoho mandátu zcela 

automaticky došlo k zastavení lhůty pro takovou povinnost. Lhůta pak začala běžet tedy až 
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opětovně po zrušení rozhodnutí krajského fóra v rámci mimořádného přezkumu dne 3.3.2020. Do 

dne 19.5.2020 tak nemohlo dojít k jejímu uběhnutí. 

 Mimořádný přezkum celostátním fórem je mimořádný institut, který podstatným způsobem 

omezuje subsidiaritu jednotlivých krajských sdružení a jako takový by měl být využívám 

restriktivně. Dle ustanovení čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov dochází od podání návrhu k pozastavení 

vykonatelnosti rozhodnutí, ale k tomu samozřejmě může dojít pouze u rozhodnutí, která jsou 

vykonatelná, resp. k jejichž vykonatelnosti by mělo dojít po podání návrhu. Ke změně kodexu 

však došlo okamžitě přijetím usnesení krajského fóra a toto usnesení žádné další účinky 

nemělo. Nebylo tedy možné co pozastavovat. Ke zrušení pak dochází až rozhodnutím 

celostátního fóra a nikoli zpětně, jakoby rušené rozhodnutí nikdy neexistovalo.  

 Vzhledem k výše uvedenému je třeba dospět k závěru, že odpůrkyně nebyla nikdy 

v prodlení s povinností rezignovat na příslušný mandát. 

Důkaz: 

• Jednotlivá rozhodnutí krajského fóra Praha a rozpravy k nim na fóru (odkazy ve spisu). 

 

X. 

 Je tedy třeba shrnout, že: 

a. Řízení předcházející vydání napadeného rozhodnutí bylo vedeno v rozporu s předpisy 

Pirátské strany; 

b. Odpůrkyně se nedopustila jakéhokoli porušení předpisů Pirátské strany; 

c. Omezení práv udělené odpůrkyni je zjevným porušením rozhodčího řádu; 

d. Napadené rozhodnutí porušuje stanovy strany, když si KRK přisvojuje pravomoci 

krajského fóra provádět politiku strany. 

 Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí je nesprávné a protiprávní, navrhuje odpůrkyně 

Rozhodčí komisi, aby rozhodčí nález č. 31050 Krajské rozhodčí komise Praha ze dne 

20. srpna 2020 změnila tak, že stížnost zamítne a odpůrkyni přizná náhradu nákladů řízení. 

 

Jana Komrsková 

 

Mgr. David Satke, advokát 

v plné moci 


