
Kontrolní komise Pirátů
k rukám předsedy

Stížnost
V souladu s rozhodčím řádem podávám stížnost ve věci poškození dobrého jména člena strany. 

Účastníci řízení 
1. Jakub Michálek (stěžovatel) 
2. Janek Wagner (odpůrce) 

Vylíčení rozhodných skutkových okolností 
• Janek Wagner o mě dne 21. prosince 2016 na veřejně dostupné části internetového fóra 

v rámci vlákna hledajícího podporu pro mé odvolání z republikového předsednictva 
prohlásil, že jsem „zkorumpovatelný podrazák, což se opakovaně potvrdilo“ (viz příloha 1). 

• Na mou výzvu to zdůvodnil „Causa Praha 1, causa Praha 18, jednání před CF“ (příloha 2). 
• Dále dne 6. 1. 2017 na internetovém fóru uvedl: „Usiloval jsem o tvé odvolání až na 

základě tvého s vysokou pravděpodobností korupčního jednání v souvislosti s kandidátkami 
v Praze 18 i v Praze 1“ (příloha 3). 

• Ačkoliv jsem ho upozornil, že vytváří a šíří pomluvu  (příloha 4), odpověděl: „Znova 
opakuji: jsi lhář a manipulátor. Toto nejsou pomluvy, ale snadno doložitelné kauzy.“ 
(příloha 4).

• Z výše uvedeného je patrné, že Janek Wagner mě obvinil z korupce, a to veřejně a 
opakovaně. Toto křivé obvinění nehodlám trpět. Žádné korupce jsem se nikdy nedopustil, 
pracuju poctivě, s maximálním nasazením a nezištně a tato obvinění mne urážejí a poškozují
a jsou zásahem do mého dobrého jména. 

Tvrzení porušení předpisů 

1. Porušení statutu administrativního odboru a pravidel fóra

Podle § 7 odst. 1 statutu administrativního odboru platí: „na systémech strany se zakazuje urážet 
jiné uživatele a jim blízké fyzické osoby“ Obvinění z korupce je nepochybně urážkou. Tentýž zákaz
je obsažen v pravidlech fóra.

2. Závažná újma jinému členovi

Podle § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu je závažným porušením stanov úmyslná závažná újma 
jinému členovi. Újmou se rozumí též nemajetková újma (§ 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.). 
Výše popsaným skutkem (veřejným obviněním z korupce přístupným i osobám mino stranu) 
odpůrce zasáhl do mého práva na osobní čest, dobrou pověst, vážnost, čest a dobré jméno (dále jen 
„dobré jméno“).  

Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 
jeho jméno (čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Podle § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012: 
„Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka (…), jeho vážnost, čest (…).“ 

Protože od roku 2014 působím jako zastupitel hl. m. Prahy za Piráty a předseda klubu v ZHMP a 
věnuji se primárně prošetřování a prevenci korupce (příloha 7), obvinění z korupce se mě zásadním 



způsobem dotýká a poškozuje moje dobré jméno. Snižuje moji vážnost u spolustraníků a kolegů 
zastupitelů a dokonce se mi kvůli němu ozvali příbuzní, aby mě požádali o vysvětlení. V případě 
slepého převzetí do médií by také mohlo zásadním způsobem poškodit stranu. 

Chápu, že jako místopředseda strany jsem osobou veřejného zájmu, ale nejsem povinen snášet 
veřejnou pomluvu, která nemá žádný reálný základ a jejím jediným zjevným cílem je uvést hlasující
v omyl a dosáhnout mého odvolání. 

3. Závažná újma demokratickému řádu strany

Podle § 5 odst. 2 písm. d) rozhodčího řádu je závažným porušením stanov úmyslná závažná újma 
demokratickému řádu strany. Jak uvedla rozhodčí komise, vnitrostranická kampaň se nesmí 
zvrhnout ve vzájemné obviňování nepravdivými anebo polopravdivými tvrzeními (viz nález RK 
07/2014 ze dne 9. 8. 2015). V citovaném rozhodčím nálezu 

Janek Wagner se dopustil porušení předpisů tím, že ve svém veřejně učiněném podání ke 
kontrolní komisi ze dne 8. ledna 2014 uvedl nepravdivou informaci, že Petr Holek měl 
protiprávně vystavit účetní doklady a porušit předpisy o účetnictví, že měl způsobit škodu 
nad 5000 Kč a že v souvislosti s tím mohlo přicházet v úvahu podezření na spáchání 
trestného činu podvodu, a učinil tak se zjevným cílem poškodit dobré jméno Petra Holka v 
nadcházející volbě do republikového předsednictva, ač mohl stejné podezření zaslat 
soukromou zprávou kontrolní komisi.  

Janek Wagner se tedy již v minulosti pokusil ovlivnit výsledek vnitrostranického hlasování, a nyní v
této neetické a nelegitimní metodě opět pokračuje. Jeho jednání je úmyslné a opakované a má za 
následek neoprávněné a umělé zkreslení vnitrostranického hlasování. Pokud by byla uvnitř strany 
povolena křivá obvinění a úmyslné poškozování pověsti protikandidátů nepravdivými tvrzeními, 
demokratický řád strany by byl prakticky vyprázdněn a rozhodovalo by, kdo dokáže nepravdivými 
tvrzeními zmanipulovat více lidí v tom kterém hlasování. 

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti 
Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť: 

1. Smírného řešení nelze dosáhnout. Dne 27. 12. 2016 jsem urážku nahlásil moderátorovi 
(příloha 5), ale ten nereagoval. Dne 27. 12. 2016 jsem také vyzval Janka Wagnera k omluvě 
a ke smírnému řešení sporu (příloha 6). Z přílohy je také patrné, že si zprávu přečetl, ale 
nijak nereagoval. 

2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč jsem složil dne 14. 1. 2017 na hlavní 
bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise. 

Návrh výroku rozhodčího nálezu 
Domáhám se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek 
(§ 81 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) neboli zjednána náprava (§ 6 odst. 2 písm. a) rozhodčího řádu).
Jsem si vědom toho, že rovněž administrativní odbor spoluzodpovídá za porušení předpisů, protože 
nemoderoval příspěvek, když měl. Je nicméně podle mého soudu na místě hlasovat toho, kdo má za
porušení předpisů primární odpovědnost, nikoliv administrativní odbor, který odpovídá až 
sekundárně. 

https://www.pirati.cz/rules/rr#prijatelnost_stiznosti
https://redmine.pirati.cz/issues/1799
https://redmine.pirati.cz/issues/1799


V návrhu zjednání nápravy jsem vycházel z toho, že je zejména třeba označit příspěvky obsahující 
křivé obvinění, publikovat omluvu, zohlednit závažnost obvinění (obvinění z korupce je jedno z 
nejvážnějších obvinění, kterému může člen Pirátů čelit) a tomu, že obvinění bylo zveřejněno i mimo
stranu pro širokou veřejnost. Skutečnost, že stěžovatel musel po dobu nejméně 14 dnů snášet 
nepravdivé obvinění, je pak nutné kompenzovat zadostiučiněním v penězích, stejně jako se 
kompenzuje majetková škoda (skutečnost je taková, že reputace politika je ten nejdražší „majetek“, 
který má). 

Samotné označení příspěvků by do budoucna odpůrce nijak neodradilo od toho, aby své jednání 
opakoval, proto se navrhuje i trest spočívající v zákazu používat po 3 měsíce internetové fórum, 
které odpůrce ke svému skutku zneužil. Pokud nebude nucen nahradit nemajetkovou újmu a nebude
mu uložen žádná sankce, lze se důvodně domnívat, že ve svém opakovaném protiprávním jednání 
bude dále beztrestně pokračovat. Vzhledem k tomu, že odpůrce nemá žádné relevantní funkce ve 
straně a nelze mu pro případ neplnění rozhodčího nálezu pohrozit žádnou jinou sankcí, která by 
učinila rozhodnutí vymahatelným, navrhuje se pro případ maření rozhodčího nálezu jeho vyloučení 
ze strany. 

Proto navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ): 

1. Janek Wagner zveřejnil dne 21. prosince 2016, 16:27, příspěvek ve vlákně „Odvolání 
místopředsedy Michálka“ (příloha 1) na internetovém fóru Pirátů, a dále zveřejnil příspěvek 
dne 6. 1. 2017, 22:06, ve vlákně „Re:Nový organizační řád aneb Konec Pirátů“ (příloha 3), 
přičemž tyto příspěvky obsahovaly neoprávněné obvinění z korupce a byly veřejně 
přístupné i veřejnosti mimo členy a registrované příznivce bez nutnosti přihlášení. 

2. Jednáním podle bodu 1 Janek Wagner 

a) porušil § 7 odst. 1 statutu administrativního odboru, neboť se dopustil urážky člena 
Jakuba Michálka, 

b) dopustil se závažného porušení stanov podle § 5 odst. 2 písm. c) ve spojení s čl. 10 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod a § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., neboť výrazně 
a neoprávněně zasáhl do dobrého jména Jakuba Michálka, a dále 

c) dopustil se závažného porušení stanov podle § 5 odst. 2 písm. d) rozhodčího řádu, neboť 
úmyslně způsobil závažnou újmu demokratickému řádu ve straně tím, že v rámci 
vnitrostranického hlasování úmyslně zveřejnil nepravdivý urážlivý výrok o osobě, které 
se hlasování týkalo, přičemž tak učinil opakovaně potom, co rozhodčí komise vyslovila 
jeho odpovědnost za obdobné porušení předpisů v předešlém roce (viz nález 9. 8. 2015, 
sp. zn. RK 07/2014), a s vědomím, že publikování takového nepravdivého výroku může 
zkreslit vnitrostranické hlasování.  

3. Janek Wagner za porušení předpisů podle bodu 2 plně odpovídá.  

4. Janek Wagner je povinen zjednat nápravu následovně: 

a) Odstraní závadný stav tak, že v součinnosti s administrativním odborem založí  nové 
vlákno ve fóru „Oznámení“, které bude nadepsáno „Omluva Jakubu Michálkovi za křivé
obvinění“ a bude mít obsah: „Omlouvám se tímto Jakubu Michálkovi za nepravdivé 
obvinění, které jsem vůči němu vznesl při sbírání podpory pro jeho odvolání. Mrzí mě, 
že jsem svým obviněním zasáhl do jeho dobrého jména.“ a k tomuto textu bude připojen 
odkaz na rozhodčí nález. 

https://forum.pirati.cz/oznameni-f595/
https://www.pirati.cz/rules/rr#cil_rozhodciho_rizeni


b) Janek Wagner je dále povinen odstranit závadný stav tak, že v součinnosti s 
administrativním odborem zajistí označení příspěvků podle bodu 1 následujícím 
moderátorským sdělením: „Omlouvám se tímto Jakubu Michálkovi za nepravdivé 
obvinění“ a dále k tomuto textu připojí odkaz na vlákno podle předchozího písmene. 

c) Janek Wagner je povinen uhradit Jakubu Michálkovi částku 5000 Kč jako peněžité 
zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu na jeho osobnostních právech.

5. Janku Wagnerovi se za porušení předpisů omezují členská práva tak, že se mu na dobu 3 
měsíců zakazuje používat internetové fórum Pirátů a na dobu 1 roku se mu odnímá právo 
používat avatar, podpis a hodnost.

6. Rozhodčí komisi se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši stanovené paušální částkou 
300 Kč, která je tímto uhrazena ze složené zálohy. Janku Wagnerovi se ukládá nahradit 
Jakubu Michálkovi náklady řízení ve výši 300 Kč. 

7. Celou dlužnou částku 5300 Kč je Janek Wagner povinen uhradit Jakubu Michálkovi 
převodem na bankovní účet č. 2700468658/2010 do 15 dnů od vydání tohoto rozhodčího 
nálezu. V téže lhůtě je Janek Wagner povinen úhradu prokázat k rukám vedoucího 
administrativního odboru, který se tímto ustanovuje pro případ výkonu tohoto rozhodčího 
nálezu. 

8. Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozhodčím nálezem splněny povinným včas a 
dobrovolně, člen Janek Wagner se vylučuje ze strany.  

Jakub Michálek

Přílohy

Příloha 1
https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-mistopredsedy-strany-jakuba-michalka-
t35560.html#p481547

https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-mistopredsedy-strany-jakuba-michalka-t35560.html#p481547
https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-mistopredsedy-strany-jakuba-michalka-t35560.html#p481547


Příloha 2
https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-mistopredsedy-strany-jakuba-michalka-
t35560-10.html#p481586

Příloha 3
https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/novy-organizacni-rad-aneb-konec-piratu-t35673-
20.html#p484178

Příloha 4

https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/novy-organizacni-rad-aneb-konec-piratu-t35673-20.html#p484178
https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/novy-organizacni-rad-aneb-konec-piratu-t35673-20.html#p484178
https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-mistopredsedy-strany-jakuba-michalka-t35560-10.html#p481586
https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-mistopredsedy-strany-jakuba-michalka-t35560-10.html#p481586


https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/novy-organizacni-rad-aneb-konec-piratu-t35673-
30.html#p484180 

Příloha 5
https://forum.pirati.cz/mcp.php?i=reports&mode=report_details&f=350&p=481547 

Příloha 6
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=pm&mode=view&f=-1&p=166521 

Příloha 7
Příklady výstupů v oblasti boje proti korupci
https://praha.pirati.cz/k-tiskove-konferenci.html
https://praha.pirati.cz/hulinsky.html 
https://praha.pirati.cz/prebehlictvi.html
https://praha.pirati.cz/obcanska-zaloba.html 
https://praha.pirati.cz/jednoducha-protikorupcni-opatreni.html 

https://praha.pirati.cz/jednoducha-protikorupcni-opatreni.html
https://praha.pirati.cz/obcanska-zaloba.html
https://praha.pirati.cz/prebehlictvi.html
https://praha.pirati.cz/hulinsky.html
https://praha.pirati.cz/k-tiskove-konferenci.html
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=pm&mode=view&f=-1&p=166521
https://forum.pirati.cz/mcp.php?i=reports&mode=report_details&f=350&p=481547
https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/novy-organizacni-rad-aneb-konec-piratu-t35673-30.html#p484180
https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuse-f75/novy-organizacni-rad-aneb-konec-piratu-t35673-30.html#p484180
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