
 

Návrh usnesení: 
 
Republikové předsednictvo  

1. schvaluje podání stížnosti podle připojené přílohy, 
2. vyzývá členy, aby se přihlásili republikovému předsednictvu s dalšími skutečnostmi, 

podle nichž by měla být rozšířena stížnost, 
3. ukládá Jakubu Michálkovi zastupovat republikové předsednictvo v rozhodčím řízení, 
4. souhlasí s převodem 600 Kč jako zálohy složené vnitřním převodem podle § 18 

odst. 1,2 rozhodčího řádu ve prospěch rozhodčí komise. 
 

  



 

Kontrolní komise 
České pirátské strany 
 
k rukám Rostislava Řehy, předsedy komise 

 
 
 
 
Návrh na vyloučení Lukáše Nového  
Stížnost podle rozhodčího řádu  
 
s návrhem na vydání předběžného opatření 
žádáme o neprodlené předání rozhodčí komisi (viz bod VI. stížnosti a § 12 odst. 2 rozh. řádu) 

 

 

Stěžovatel: Republikové předsednictvo 

zastoupené Mgr. et Mgr. Jakubem Michálkem, místopředsedou strany 

Odpůrce: Lukáš Nový, člen strany 

 

  



 

I. 
 
Republikové předsednictvo v žádném případě nezpochybňuje svobodu projevu lidí, naopak 
tuto vždy bránilo a bude bránit.  
 
Přitom je třeba hledět k tomu, že ten, kdo se dobrovolně stal členem organizace a zavázal 
se k jejím stanovám, tím na sebe bere jistá práva a také jisté povinnosti, mimo jiné 
dodržovat její vnitřní předpisy a chovat se vůči organizaci čestně (viz § 212 občanského 
zákoníku, čl. 3 odst. 8 stanov). Nepochybujeme o tom, že člen má právo kritizovat svou 
politickou stranu, pokud se mu některé její konání či rozhodnutí nelíbí, a to v poslední 
instanci i veřejně, ale i při této kritice je vázán vnitřními předpisy, které se dobrovolně 
zavázal dodržovat. 
 
Máme za to, že odpůrce dlouhodobě a systematicky poškozuje Českou pirátskou stranu a 
některé její členy. Stěžovatelé důkladně doložili všechna svá tvrzení přílohami [1] až [25] na 
poslední stránce. Odpůrce porušuje podle názoru stěžovatelů svoje členské povinnosti a 
zneužívá členská práva: Vytváří ve straně atmosféru strachu, nejistoty a pochyb (v rozporu s 
čl. 2 odst. 3 písm. b) stanov), která odrazuje současné členy, voliče i potenciální zájemce o 
členství. Zejména pak odrazuje ženy a slabší povahy, které se politiky chtějí účastnit i bez 
toho, aby byli neustále sprostě napadáni, atakováni a uráženi.  
 
Republikovému předsednictvu tak nezbylo než podat v zájmu strany a obětí odpůrce tuto 
stížnost, a to i s ohledem na požadavek významného počtu 74 členů petice za vyloučení 
Lukáše Nového [19]. 
 

II. 
 
Odpůrce je důvodně podezřelý z dlouhodobého, systematického a destruktivního 
poškozování České pirátské strany, přičemž podezření odpůrce je založeno na následujících 
poznatcích a důkazech: 
 

1. Dne 20. 5. 2017 technický odbor zjistil, že přišel o práva správy členů v Google 
Analytics, účtu pirati.cz, pod nimiž jsou evidovány analytiky ke stranické stránce 
www.pirati.cz a praha.pirati.cz. Práva byla odebrána 22. 3. 2017 uživatelem 
krtek@krtek.net (e-mail odpůrce), viz [8]. Nikdo o tom nebyl informován ani to 
nemělo zjevnou příčinu (např. zcizení účtů odebraných adminů); později část práv 
vrátil, ne však všechny, takže technický odbor nyní nemůže spravovat seznam 
uživatelů pro účet jako celek. Lukáš Nový má v dané době platné NDA. [4] Odpůrce 
se tedy svémocně zmocnil účtů Pirátů na systému třetí strany, které nabyl v rámci 
aktivit pro stranu, znemožnil kompetentnímu orgánu strany s nimi nakládat, čímž 
porušil právo strany s jejími účty disponovat za podmínek smlouvy, kterou uzavřela 
se společností Google Inc. prostřednictvím pověřené osoby při vzniku účtu u 
poskytovatele služby Google Analytics. [26] Vzhledem k tomu, že jednání se týká 
celostátního webu jako jednoho z hlavních online kanálů, považujeme zásah za 
závažnou újmu České pirátské straně. 

http://www.pirati.cz/


 

2. Odpůrce dne 22. 5. 2017 registroval doménu cernanabilem2017.cz, která se jen 
jedním písmenem liší od volební kampaně strany cernenabilem2017.cz [1]. Na této 
doméně pod jeho kontrolou je provozována obscénní prezentace [2] [3], která 
kopíruje vizuál kampaně Pirátské strany, přičemž vzhledem ke své veřejné 
dostupnosti neomezenému okruhu uživatelů internetu byla převzata rovněž např. 
Institutem politického marketingu [4] a některými uživateli může být považována za 
hack původní volební prezentace. Nesprávná a hranici běžně přijatelné kritiky člena 
přesahující jsou zejména následující skutečnosti: 

a. tvrzení, že Česká pirátská strana nedostojí svým slibům, že nevíme ani sami, 
jaké jsou pilíře našeho programu, jsme spojeni se skandály, uspěli jsme v 
průzkumu veřejného mínění jen díky tomu, že ho prej někdo pozmázl, čím 
dochází k poškozování dobrého jména strany podle čl. 3 odst. 5 písm. c) 
stanov a § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu, které jsou závažným 
porušením stanov,  

b. křivá a poškozující veřejná obvinění týkající se konzumace drog ze strany 
předsedy České pirátské strany PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., čímž úmyslně 
způsobil újmu jinému členovi podle § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu, a 
uvedením nepravdivého údaje, který poškozuje jeho dobré jméno a je 
způsobilý poškodit ho v rodinném, osobním, stranickém a pracovním životě, 
který odstranil až mezi dny 24. 5. 2017, 17. hodinou, a 25. 5. 2017, 10. 
hodinou, tím, že ho znečitelnil [3] [5],  

3. Odpůrce na výše uvedené stránce zveřejnil hesla uživatelů [2] [3], která jsou jejich 
soukromými údaji, včetně údajů týkajících se vedoucího technického odboru, ačkoliv 
podepsal dohodu o mlčenlivosti [4], přičemž takové heslo lze při útoku na informační 
systém obecně uhodnout pouze slovníkovým útokem nebo prolomením 
zahashovaného hesla z hashe hrubou silou, přičemž je známo, že k hashované 
podobě hesel měl odpůrce dříve přístup na základě podepsané dohody o 
mlčenlivosti (NDA). Zveřejnění soukromého údaje jako je heslo je ovšem bez ohledu 
na způsob prolomení hesla neoprávněný zásah do soukromí členů, což je 
zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany podle § 5 odst. 2 písm. 
a) ve spojení s čl. 2, a zároveň porušení zvláštní povinnosti opatrovat důvěrnost 
informací podle § 27 organizačního řádu a porušení smlouvy NDA. Technickému 
odboru je v tomto ohledu známo, že odpůrcem zveřejněná hesla byla použita i jinak, 
například k nastavení administrátorských práv všem uživatelům Redmine. V tomto 
ohledu navrhujeme výslech odpůrce a dále členů, kteří jsou s odpůrcem v kontaktu, 
zejména Rostislava Řehy, Michaely Skokanové, Michala Ketnera, Ivor Kollára, 
Ondřeje Profanta s cílem zjistit, zda je jim známo, zda odpůrce disponuje databází 
zahashovaných hesel na internetovém fóru nebo na redmine, z nichž některá jsou 
jednodušejí prolomitelná, a zda tuto databázi jakkoliv používá či se o ní zmiňoval. 
Republikovému předsednictvu je z jeho jednání známo, že odpůrce jako jediný 
důrazně protestoval proti bezpečnostnímu opatření v reakci na probíhající útoky 
vyžadujícímu od uživatelů nastavení nových hesel. 

4. Odpůrce je dále důvodně podezřelý, že dne 16. 2. 2017 napadl stranický informační 
systém Redmine, který je kritickou infrastrukturou strany, neboť jsou zde uchovávána 
hlasování. Útokem na principu omezení dostupnosti služby znemožnil chod strany a 
činnost jejích orgánů, ale také bez vážného důvodu omezil přístup členů k 



 

informacím o činnosti orgánů strany, k nimž mají právo přistupovat podle stanov. 
Útočník zneužil stránky /activity, která je náročná na vygenerování. Ihned po 
nasazení protiopatření (fail2ban) se ozval Lukáš Nový, že nemá přístup k 
informačnímu systému strany (fail2ban odstavoval pro všechny systémy). Nelze 
zcela vyloučit, byť je to velmi obtížně představitelné, že by se fail2ban dotkl reálného 
uživatele, ale faktem je, že nikdo jiný ani neměl problém. Situace byla vyřešena 
nasazením fail2ban s parametry pokud nginx opakovaně (20s) vraci 499 nebo 504 a 
následně jiným způsobem. Tato skutečnost svědčí o tom, že za útok je zodpovědný 
Lukáš Nový. Citované skutečnosti navrhujeme prokázat výslechem vedoucího 
technického odboru Ondřeje Profanta, případně dalších jím označených členů a logy, 
které technický odbor předložil kontrolní komisi. Útok začal po zabanování Lukáše 
Nového Jakubem Michálkem z důvodu zahlcování podatelny. Kontrolní komisi to bylo 
nahlášeno obratem, ale ta odmítla věc řešit. Vyřazením z provozu a znepřístupněním 
kritického systému Redmine odpůrce zasáhl do absolutního vlastnického práva 
České pirátské strany k předmětné instanci systému podle § 2910 občanského 
zákoníku, porušil jako člen korporace zákonnou povinnost chovat se vůči České 
pirátské straně čestně podle § 212 odst. 1 občanského zákoníku, a dále 
neoprávněně znemožnil ostatním členům uplatnění jejich práv prostřednictvím tohoto 
informačního systému podle čl. 3 odst. 7 písm. a), b), d), e) stanov, a tedy způsobil 
újmu České pirátské straně, jejímu demokratickému řádu podle § 5 odst. 2 písm. d) 
rozhodčího řádu a jednotlivým členům zkráceným na svých právech podle § 5 odst. 2 
písm. c) rozhodčího řádu. 

5. Mimo meritum stížnosti a pouze pro dokreslení uvádí stěžovatel, že odpůrce patrně 
dne 30. 4. 2017 uskutečnil také DOS útok na pad, neboť na IRC #chliv se k němu 
přiznal uživatel Loupeznik, což je přihlašovací údaj, pod kterým vystupuje Lukáš 
Nový [9]. Poslední zmíněnou skutečnost lze prokázat výslechem členů používajících 
příslušný IRC kanál.  

6. Odpůrce dne 4. 4. 2017 neoprávněně přihlásil velký počet uživatelů (členů 
registrovaných na celostátním fóru) ke sledování na informačním systému redmine, 
čímž hrubě zneužil tuto funkcionalitu k tomu, aby šířil mezi členy hromadné 
nevyžádané zprávy, čímž porušil pravidla zakazující šířit hromadné zprávy [7]. K 
tomuto útoku se fakticky přiznal na sociální síti facebook. [6] 

7. Odpůrce se opakovaně obtěžujícím způsobem snaží kontaktovat a pronásledovat 
některé členy/dobrovolníky, např. jim veřejně vyhrožuje nebo používá tzv. telefonní 
bomby. Např. na internetovém systému redmine uvedl dne 1. 4. 2017, 22:36, vůči 
člence Petře Smutné: „Pokud se nepodridis, ma trpelivost je s vama u konce a ty 
mas tu smulu, ze to odneses osobne“ [10]. Dále dne 2. 4. 2017 kontaktoval Petru 
Smutnou celkem 51 soustavnými vyzváněními na její telefonní číslo, jak je prokázáno 
výpovědí Petry Smutné [11] a jak lze v případě potřeby patrně doložit její ústní 
výpovědí a záznamem v telefonu. Jakubu Michálkovi volal dne 16. 2. 2017 mezi 5:07 
a 6:09 ráno (!) celkem 27krát, což lze prokázat obdobně. Telefonní bomby patrně 
realizoval s použitím aplikace. V případě přehlcení vysokým počtem následujících 
telefonátů může dojít k vysokému zahřívání a vybíjení přístroje, znemožňuje se jiné 
používání telefonu a uživatele to nutí nainstalovat aplikaci k blokování. Takové 
nevyžádané, mnohokrát se opakující se telefonování jistě naplňuje znaky obtěžování 



 

a šikany. Šikana nepochybně působí členům újmu, a je tak závažným porušením 
stanov § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu.  

8. Odpůrce konečně zneužil dne 17. května 2017, mezi 17:37 a 23:17 uživatelský účet 
s názvem losbot na internetovém fóru [3], který je vyhrazen k losování (podle slov 
“los” a “bot” neboli automat), přičemž tím obcházel a porušoval právoplatně uložené 
disciplinární opatření, kterým mu bylo uloženo vykázání z internetového fóra kvůli 
porušení pravidel internetového fóra. Lukáš Nový se příspěvkem “Proc kdyz jsem se 
ihned po tom, co jsem dostal varovani, prislusneho chovani zrekl, tak narozdil od 
Petra Vilety mam ban?” [12] z 17. května 2017 20:28 doznal. Tím došlo k porušení 
zákazu mulťáctví podle bodu 4 formálních pravidel internetového fóra. [14]  

 
Poslední uvedený příklad chování odpůrce, kdy požaduje s zvláštní oprávnění a výhody s 
tím, že údajně chce pomoci, a následně je zneužívá pro jiný účel (a to dokonce v rozporu s 
platnou dohodou NDA), je také důvodem, proč mu podle vedoucího technického odboru 
nelze svěřit přístup k serveru a jiným způsobem ho dobrovolnicky zapojit. 
 
Stěžovatel dodává, že tyto kybernetické útoky nejsou zdaleka jediné, viz příloha technického 
odboru [15], nicméně u ostatních případů se nepodařilo spolehlivě prokázat, že souvisí s 
odpůrcem, neboť útoky jsou vedeny pomocí TORu a jiných nástrojů anonymizace, a proto 
nejsou předmětem této stížnosti. V této stížnosti uvádíme a dokládáme ty případy, které 
zjevně vedou k odpůrci, a to v rozsahu, který podle stěžovatelů v celém předneseném 
rozsahu bohatě postačuje k tomu, aby byl odpůrce usvědčen z poškozování strany a členů a 
následně vyloučen.  
 
Odpůrce o sobě uvádí, že je etický hacker [25]. Princip etického hackingu spočívá v tom, že 
útočník provozuje hacking s cílem poskytnout vlastníkovi systému možnosti zlepšení, nikoliv 
s cílem zneužít získané výhody. [27] Je zřejmé, že odpůrce musí být vzhledem ke své 
profesi informován o etice své práce a že mohl a měl využívat jiné přístupy, např. sdělovat 
případná zjištěná bezpečnostní rizika důvěrně vedení strany a technickému odboru, nikoliv 
je však zneužívat. Jedná-li v kontaktu s Českou pirátskou stranou bez této péče, jde o k jeho 
tíži (§ 5 odst. 1 občanského zákoníku). 
 

III. 
 
Jak se uvádí ve FAQ k rozhodčímu řízení [18]: Rozhodčí řád uvádí příklady toho, co se 
rozumí závažným porušením stanov. Závažným porušením stanov je zejména 

● zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany (..., potlačování 
lidských práv nebo jiné jednání v rozporu s programovými cíli, z hrubé nedbalosti 
zveřejní chráněné osobní údaje, ...), 

● úmyslná závažná újma jinému členovi (dopustí se proti jinému členu násilí nebo 
jednání povahy trestného činu apod.), 

● úmyslná závažná újma straně nebo jejímu demokratickému řádu (úmyslně poškozuje 
činnost orgánů strany nebo šíří nepravdivé informace s cílem poškodit stranu na 
volebním výsledku anebo na dobrém jménu, úmyslně uchvátí nebo znepřístupní 
informační systém strany, zneužije svou pravomoc hrubým způsobem nebo 



 

opakovaně porušuje pravidla pro výkon funkce, závažným způsobem porušuje 
povinnost mlčenlivosti …  apod.) 

● opakované poškození dobrého jména strany (opakované šíření nepravdivých 
pomluv, opakované nepřípustné jednání s využitím symbolů strany, jiné opakované 
jednání, které mělo následek v poškození dobrého jména strany). 

 
Z toho je patrné, že v tomto případě je závažné porušení stanov výše uvedenými skutky více 
než zřejmé. 
 

IV. 
 
Stížnost je podle našeho názoru přijatelná (§ 11 rozhodčího řádu), neboť: 

1. Smírného řešení nelze dosáhnout, neboť odpůrce byl v řadě případů informován a 
vyzván k odstranění závadného stavu, ale bez reakce či s reakcí zcela 
nedostatečnou. Konkrétně např. v případě webové prezentace cernanabilem2017.cz 
odpůrce anonymizoval část nepravdivých tvrzení, ale ostatní tvrzení zjevně 
ponechal, viz např. [16] a [17]. Podle vyjádření vedoucího technického odboru 
Ondřeje Profanta byl odpůrce několikrát kontaktován s žádostí o řešení situace. S 
odpůrcem byla věc také projednána na zasedání krajského sdružení 
Jihomoravského kraje [17], přesto nedošlo k nápravě a porušování pokračuje, ba 
dokonce za poslední půl rok eskaluje. 

2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč je složena interním převodem na 
příslušný bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch 
rozhodčí komise. 

3. Kontrolní komise v dané věci pokud víme nepodala žádnou stížnost ve veřejném 
zájmu. 

 
Z výše uvedeného popisu je zřetelné, že další snahy o smír nemají žádný efekt, že odpůrce 
ve své škodlivé činnosti pokračuje trvale a soustavně, že je velmi nízká pravděpodobnost, že 
by se odpůrce napravil, a že jsou vazby odpůrce k České pirátské straně nenapravitelně 
poškozeny.  
 
Odpůrce již byl v minulosti uznán zodpovědným před rozhodčí komisí, a to v případě 
fyzického útoku pěstí s prstenem na Patrika Doležala [20] a zneužití pravomoci [21]. Byl také 
prověřován rozhodčí komisí v souvislosti s nečestným jednáním ve výběrovém řízení strany 
[23], případně kontrolní komisí, pokud jde o maření rozhodčího nálezu [22]. Je tedy 
přitěžující okolností, že bylo jeho chování již kvůli vážným deliktům předmětem řízení u 
přezkumných orgánů. 
 
Proto nenavrhujeme u jednotlivých deliktů omluvy, náhrady způsobené újmy a dílčí omezení 
práv, ale vzhledem k absolutní ztrátě důvěry navrhujeme jeho vyloučení ze strany. Případné 
další útoky již budou v případě zániku členství řešeny v gesci příslušných orgánů (technický 
odbor, administrativní odbor). 
 
Pro dokreslení uvádíme, že odpůrce se proti Pirátům veřejně vymezuje, veřejně uvádí, že 
Piráty nebude volit a ve sdělovacích prostředcích se nechává slyšet, že Pirátům rozhodně 



 

důvěřovat nelze. [24] [25] To samo není důvodem tohoto návrhu na vyloučení, byť to může 
být na hraně a možná i za hranou; pouze lze na základě toho konstatovat, že pouto odpůrce 
ke straně patrně není nijak zvlášť silné a že navrhované vyloučení na základě výše 
uvedených porušení předpisů není ve vztahu k odpůrci nepřiměřené. Vedle návrhu 
vyloučení navrhujeme i uložit odpůrci některé zákazy, které se týkají činností, které může 
výjimečně vykonávat i osoba, která není ani členem ani registrovaným příznivcem Pirátů. 
 
Ostatně na okraj dodáváme, že těžko lze spravedlivě žádat, aby část dobrovolníků a 
placených lidí dávala své mimořádné úsilí do volební kampaně a fungování strany, aby byli 
zároveň zodpovědni za řádné provedení volební kampaně a plnění úkolů strany, když 
odpůrce svými výstupy stranu poškozuje, sám předpisy nedodržuje a zneužívá interní 
informace, které se dozví jako člen. V tomto ohledu mohou být nepřátelské akce 
nepochybně kvalifikovány jako porušení povinnosti podporovat politické cíle (čl. 3 odst. 8 
písm. a) stanov), mezi něž zjevně patří i politický cíl uspět ve volbách, nicméně z hlediska 
této stížnosti zcela postačily skutky a právní kvalifikace výše uvedené.  
 

V. 
 
Proto navrhujeme vydat následující rozhodčí nález: 
 

1. Odpůrce se dne 22. 3. 2017 svémocně zmocnil administrátorských práv ke správě 
členů v Google Analytics, účtu pirati.cz, pod nimiž jsou evidovány analytiky např. ke 
stranické stránce www.pirati.cz a praha.pirati.cz. Později část práv vrátil, ne však 
všechny, takže technický odbor nyní nemůže spravovat seznam uživatelů, je dotčeno 
jeho užívací právo k uživatelskému účtu služby Google Analytics, a to přestože 
odpůrce má v dané době platné NDA. 

2. Prezentací nepravdivých údajů na webu cernanabilem2017.cz ve dnech 22. až 25. 5. 
2017 odpůrce poškodil dobré jméno strany podle čl. 3 odst. 5 písm. c) stanov a § 5 
odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu, a dále úmyslně způsobil újmu jinému členovi podle 
§ 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu. 

3. Zveřejněním prolomených hesel na výše uvedené stránce odpůrce neoprávněně 
zasáhl do soukromí členů, což je zavrženíhodné porušení základních programových 
cílů strany podle § 5 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 2, a zároveň porušení zvláštní 
povinnosti opatrovat důvěrnost informací podle § 27 organizačního řádu a porušení 
smlouvy NDA. 

4. Odpůrce dne 16. 2. 2017 napadl stranický informační systém Redmine, který je 
kritickou infrastrukturou strany, neboť jsou zde uchovávána hlasování, znepřístupnil 
tak demokratický chod strany a činnost jejích orgánů. Vyřazením z provozu a 
znepřístupněním kritického systému Redmine odpůrce zasáhl do absolutního 
vlastnického práva České pirátské strany k předmětné instanci systému podle § 2910 
občanského zákoníku, porušil jako člen korporace zákonnou povinnost chovat se 
vůči České pirátské straně čestně podle § 212 odst. 1 občanského zákoníku, a dále 
neoprávněně znemožnil ostatním členům uplatnění jejich práv prostřednictvím tohoto 
informačního systému podle čl. 3 odst. 7 písm. a), b), d), e) stanov, a tedy způsobil 
újmu České pirátské straně, jejímu demokratickému řádu podle § 5 odst. 2 písm. d) 

http://www.pirati.cz/


 

rozhodčího řádu a jednotlivým členům zkráceným na svých právech podle § 5 odst. 2 
písm. c) rozhodčího řádu.  

5. Odpůrce dne 4. 4. 2017 neoprávněně přihlásil velký počet uživatelů ke sledování na 
informačním systému redmine, čímž hrubě zneužil tuto funkcionalitu k tomu, aby šířil 
mezi členy hromadné nevyžádané zprávy, čímž porušil pravidla zakazující šířit 
hromadné zprávy [7].  

6. Odpůrce se opakovaně obtěžujícím a pronásledujícím způsobem snaží kontaktovat 
některé členy, popř. jim veřejně vyhrožuje nebo používá tzv. telefonní bomby, a to ve 
dnech 1. 4. 2017, 22:36, vůči člence Petře Smutné 51 soustavnými vyzváněními na 
její telefonní číslo, a 16. 2. 2017 Jakubu Michálkovi mezi 5:07 a 6:09 ráno celkem 
27krát. Dopouští se tím obtěžování a šikany, která působí členům závažnou újmu, a 
je tak závažným porušením stanov § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu.  

7. Odpůrce zneužil dne 17. května 2017, mezi 17:37 a 23:17 uživatelský účet s názvem 
losbot na internetovém fóru [3], který je vyhrazen k losování (podle slov “los” a “bot” 
neboli automat), přičemž tím obcházel a porušoval právoplatně uložené disciplinární 
opatření, kterým mu bylo uloženo vykázání z internetového fóra kvůli porušení 
pravidel internetového fóra, čímž porušil zákaz mulťáctví podle bodu 4 formálních 
pravidel internetového fóra. 

8. Za výše uvedená porušení předpisů odpůrce odpovídá.  
9. Odpůrci se za výše uvedené skutky ukládá omezení spočívající v zákazu kandidovat 

za stranu do veřejných funkcí, zákazu používání informačních systémů strany a 
jejích profilů na aplikacích třetích stran včetně fanouškovství facebookové 
prezentace strany, zákazu zastávat jakoukoliv funkci externího spolupracovníka.  

10. Odpůrce se za výše uvedená porušení předpisů dále vylučuje z České pirátské 
strany. 

11. Odpůrce je povinen nahradit náklady řízení stěžovateli tak, že uhradí náklady vzniklé 
republikovému předsednictvu v částce 600 Kč na bankovní účet č. 2100643125 / 
2010 u banky FIO platbou s variabilním symbolem …. a specifickým symbolem ….. 
(doplní rozhodčí komise dle čísla úkolu), 

12. Rozhodčí komisi se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši stanovené paušální 
částkou 300 Kč, která je tímto uhrazena ze složené zálohy.  

13. Všechny uložené povinnosti je odpůrce povinen splnit do 15 dnů od vydání tohoto 
rozhodčího nálezu. V téže lhůtě je povinen jejich splnění prokázat k rukám vedoucího 
administrativního odboru, který se tímto ustanovuje pro případ výkonu tohoto 
rozhodčího nálezu. 

 
VI. 

 
S ohledem na vážnost situace a zjevný, dlouhodobě nekonstruktivní přístup odpůrce k 
fungování strany navrhujeme, aby rozhodčí komise vydala předběžné opatření.  
 
Vážným důvodem je zejména skutečnost, že se strana potřebuje efektivně distancovat od 
počínání odpůrce, které ještě může eskalovat a nenávratně stranu poškodit, a dále bylo 
osvědčeno, že i běžná uživatelská oprávnění odpůrce zneužívá k porušování předpisů 
(např. rozesílání nevyžádaných zpráv), že interní systémy strany zneužívá k obtěžování 
ostatních členů a že hrubě narušuje vnitrostranické soužití s ostatními členy a dobrovolníky.  



 

 
Proto navrhujeme rozhodčí komisi vydat následující předběžné opatření: 
 

Lukáši Novému se dočasně omezují všechna jeho členská práva do pravomocného 
rozhodnutí rozhodčí komise ve věci samé, zejména právo používat informační 
systémy strany. Tímto rozhodnutím není dotčeno právo stěžovatele být slyšen před 
rozhodčí komisí. 

 
Žádáme kontrolní komisi, aby tuto přijatelnou stížnost doprovázenou návrhem na předběžné 
opatření vyřídila podle § 12 odst. 2 rozhodčího řádu, tj. pokusila se telefonem nebo jiným 
rychlým prostředkem získat vyjádření Lukáše Nového a důvodný návrh předběžného 
opatření neprodleně předala rozhodčí komisi, která se na něm usnáší.  
 

Republikové předsednictvo 
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