Stížnost proti rozhodnutí, které nebylo přijato korektním a
pirátskými předpisy (i obecně platnými správními a jinými
zákony) předvídaným způsobem
V souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci formálně nesprávného a
hrubě zmatečného, neboť neúplně a nikoli řádně zdokumentovaného postupu zastupitelského
klubu a místního sdružení Praha 3 při zdůvodňování kroků a dokládání skutečností při
odvolávání z funkce, což prakticky znemožňuje věcně, věrně a spravedlivě vyhodnotit všechny
relevantní události a jejich závažnost v úplném kontextu a sledu, takže se stává
„nepřezkoumatelným“ v právním smyslu a je velké riziko, že výsledné řešení nedodrží
základní pravidla správnosti přijetí rozhodnutí, nebude ani v duchu „věcného a
informovaného rozhodování“, k němuž se hlásí a které prosazují Piráti i jako změnu
politického stylu – a už vůbec bohužel není vyloučena možnost, že výsledné řešení bude k
jedné straně nejen nespravedlivé, ale navíc tímto může být poškozen obraz Pirátů u veřejnosti,
protože vznikla velmi nestandardní situace, a hlavně se otevírá prostor pro podání žaloby proti
tomuto rozhodnutí v řízení trestním nebo řízení ve správním soudnictví s mnohem
závažnějšími důsledky pro stranu.
Odkazuji zde na právní pojem zvaný „nepřezkoumatelnost rozhodnutí/opatření“ neboli závažná
vada nějakého úkonu. Tato vada spočívá v tom, že:
„pro absenci důvodů či pro nesrozumitelnost skutečně nelze rozhodnutí meritorně přezkoumat“.
Toto je přesně případ, který vám teď leží v podatelně (zdroj: https://www.epravo.cz/top/soudnirozhodnuti/neprezkoumatelnost-109999.html).
Jako příklad z nedávné praxe si můžete dohledat úspěšnou žalobu proti státu právníka Dostála,
který napadl ZPŮSOB rozhodnutí vlády o krizových opatřeních (a její odpovědnosti za škody),
nikoli tedy proti tomu, že vláda má právo rozhodnout, ale důležité je (a k tomu se snad jako Piráti
stále hlásíme), že se tak musí stát korektním a předpisy (a rovněž zákony) předvídaným způsobem
(neboť pirátské předpisy nestojí nad českými zákony, je tomu naopak). (zdroj: https://www.ceskajustice.cz/2020/04/mestsky-soud-praze-omezovat-prava-mela-vlada-svymi-narizenimi-nikolivministerstvo/ - Rozsudek jménem republiky soudce Výborného zde dne 23.4. 2020, část II. Obsah
návrhu, bod 26 – v polovině článku ke stažení)

Účastníci řízení:
1. Stěžovatelé:
a. Miluš Kotišová
b. Karel Světlík (připojil se ke stížnosti 6.5. 2020)
2. Odpůrci:
a. Štěpán Štrebl
b. Margita Brychtová
c. Michal Gill

Vylíčení rozhodných skutkových okolností:
Strana odpůrců od jisté chvíle operuje se závažnými tvrzeními (např. šikana či bossing na

pracovišti, označení protistrany za přeběhlici ve chvíli, kdy je stále členkou klubu a má zájem na
smírčím řešení, nehodlá vystupovat ze strany; aktualizace k 12.4. 2020: je stále členkou strany, ale
nyní už nezařazená radní), která nejsou nikde doložena v písemných zápisech, nefigurují v žádném
zdůvodnění, přesto právě na nich zakládá své kroky. Konkrétně obvinění ze šikany či bossingu na
pracovišti se však objevilo náhle teprve po události dne 1. října 2019 na úřadě Praha 3
(předmět spisu č. 26824 u KK), kdy mohla mít Jana Belecová oprávněný pocit fyzického
ohrožení ze strany Štěpáně Štrébla. Na avizovaném pořadu jednání k 8.10. 2020 byl bod
Odvolání radních (jak Štěpána Štrébla, tak Jany Belecové), což na samotném jednání bylo bez
vysvětlení opominuto, ani v zápisu nevysvětleno. Až poté byla Jana Belecová pro změnu
obviněna ze šikany na pracovišti. Až poté byl vyvolán členský podnět o důrazném napomenutí
Janě Belecové.
I přes uzavřenou dohodu o smíru (!) na zastupitelstvu ze dne 10.10. 2019.
poznámka: důležité a současně zajímavé je, že se tak stalo navzdory přítomnosti a ústnímu
„prohlášení“ asistentky Denisy Pevné před rovnou asi 15 osobami o údajné šikaně a
bossingu ze strany Jany Belecové
• což se stalo mimo souvislost s jakýmkoli bodem v programu ten den – pochybení
vzhledem k Jednacímu řádu Zastupitelského klubu (II. Schůze zastupitelského
klubu, bod 4,6 a 7), schváleného dne 9.2. 2019 – viz příloha
• o záležitosti chybí jakákoli písemná zmínka v tomto i jakémkoli jiném veřejném
zápisu ze zastupitelského klubu i MS Praha 3 – druhé hrubé pochybení (nekorektní
zachycení skutečnosti v zápisu); odpůrci – např. Margita Brychtová (ale dále třeba
členka MS Praha 3 Bohdana Holá – viz přiložená korespondence) překvapivě tvrdí,
že tímto neveřejným a formálně nijak nezachyceným postupem se snažili chránit
„oběť“ před necitlivostí druhých a třetích stran.
• Pominu pro tuto chvíli okolnost, že nechat nejprve „oběť“ vystupovat před celou
skupinou neznámých lidí (cca 15) a poté se ji snažit chránit před „necitlivostí“ je v
přímém rozporu, ale opominuli jinou podstatnou okolnost, totiž že i „obviněná
strana“ má právo na řádný postup, má právo znát, co je jí vytýkáno – ať už
oprávněné, či domněle – a jaké důsledky jsou z toho vyvozovány , aby se mohla
sama účinně hájit – toto je třetí hrubá chyba (nekorektní postup a upírání práv
druhé straně).
strana odpůrců činila další kroky, brzy již nevratné, kdy hrozí velmi unáhlené posouzení situace,
existují vážné pochybnosti o tom, že se tak děje svévolně na úkor druhé strany (Jany Belecové),
která je nyní krácena na svých právech ve smyslu správného a předvídatelného přijímání rozhodnutí
a rovněž jako členka a která se minimálně od října 2019 nedočkala naplnění sjednané dohody z 10.
10. 2019, ale ani řádného prošetření a posouzení závažné události ze dne 1. 10. 2019, místo toho jí
potkalo odvolání ze zastupitelského klubu (což je de facto jednostranný akt porušení podepsané
koaliční smlouvy ze strany pirátského zastupitelského klubu, čímž dal do rukou koaličních
partnerů silnou vyjednávací páku, kterou také koaliční partner využil ve svůj prospěch) a
hrozí jí dále odvolání na dalším zastupitelstvu koncem května, byť uváděné a jen zčásti skutečně
doložené důvody považuje Jana Belecová za neopodstatněné a některé za pomluvu (v případě
údajného bossingu a přeběhlictví).
V důsledku kroků podnikaných místním sdružením a zastupitelským klubem na Praze 3 tímto dále
hrozí riziko poškození dobrého jména celé strany, neboť již fakticky nastala situace, která musí být
voličům, ale i ostatním členům strany velmi nesrozumitelná (členka strany je radní, ale není v
zastupitelském klubu Pirátů, což je stav, který dosud trvá a může trvat i po zbytek volebního
období), navíc hrozí určité riziko rozpadu koalice v Praze, případně značného oslabení pozic Pirátů
na radnici a zbytečné ohrožení volebního výsledku v krajských volbách 2020.

Sled rozhodných událostí:
Se založením MS Praha 3 je založena fajsbuková skupina pro sdílení operativní pirátské
komunikace Kajuta Prahy 3. Pro Prahu neexistuje 3 žádná jiná. Obdobou jsou Piráti-Plzeň,
personální skupiny pro krajské koordinátory a jiné FB skupiny v krajích a pro MS.
Před volbami v roce 2018 schvaluje Povolební strategii Praha 3, kde se píše:
"Vztah k místnímu sdružení Praha 3
Místní fórum vždy předem:
● schvaluje povolební strategii a dodatky k povolební strategii,
● schvaluje koaliční smlouvu, dohodu o toleranci rady, nebo jinou politickou dohodu o
povolební spolupráci,
● rozhoduje o nominacích zastupitelů Pirátů na placené funkce,
● projednává jiná zásadní rozhodnutí, na kterých se podílí zastupitelé."
V únoru 2019 je přijat Jednací řád Zastupitelského klubu
(https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1128&t=46008 ), kde mimo jiné stojí:
II. Schůze zastupitelského klubu,
4.
Program řádného jednání Zastupitelského klubu se sbírá v určeném dokumentu nebo na
padu. Po jednání jej zveřejní předseda nebo jiný Zastupitelským klubem pověřený člen klubu na
fóru současně se zápisem z jednání.
6.
Na jednání klubu je možné zvát hosty, kteří mají nějaký vztah k projednávaným
bodům, zejména členy výborů a komisí MČP3.
7.
Z každého jednání bude pořizován zápis, který bude zveřejněn na Pirátském fóru ve k tomu
určeném vlákně v sekci Zastupitelstvo Praha 3. Pokud se naskytne nutnost některé záležitosti
zápisu nezveřejňovat, bude to vždy v zápise uvedeno i s datem zveřejnění. V případě důvěrných
informací se Zastupitelský klub řídí § 27 - “Důvěrnost informací” Organizačního řádu Pirátské
strany - dostupné na https://wiki.pirati.cz/rules/or.
IV. Komunikace mimo schůze zastupitelského klubu1. Komunikace Zastupitelského klubu
probíhá také průběžně na Pirátském fóru a chatu k tomu zřízeném (například na platformě
WhatsApp). Dokumenty spojené s agendou zastupitelského klubu budou sdíleny předem
dohodnutým způsobem.
2. V chatu dle odstavce 1 tohoto článku se hlavně pracuje slouží k vnitřní komunikaci
Zastupitelského klubu, a to zejména ke zveřejňování relevantních informací, organizaci fungování
Zastupitelského klubu a kultivované dabatě nad společnými tématy.
Červen 2019
•

V červnu 2019 (OPRAVA) byla Jana Belecová zvolena pirátským zastupitelským klubem na
Praze 3 uvolněnou radní pro strategické plánování.

•

U kontrolní komise je vedeno několik stížností proti Štěpánovi Štréblovi

Říjen 2019
•

V říjnu 2019 došlo mezi Štěpánem Štréblem a Janou Belecovou na obecním úřadě k situaci,
kdy dle svědka mohla Jana Belecová mít právem pocit fyzického ohrožení, situace je
popsána v stížnosti č. 26824 (odpověď tajemníka na interpelaci,
https://redmine.pirati.cz/issues/26824) ze dne.

•

V pořadu jednání uveřejněného dne 1.10. 2019 pro zastupitelský klub (mající se konat dne
8.10.) je program „Návrh na změnu radních“ (plurál). (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?
p=640366&sid=ab776daee8a5b0372cf9988ed204cbd8#p640366 ) Dle vyjádření
předsedkyně MS Prahy 3 Margity Brychtové se v tuto chvíli zvažovalo odvolání obou
radních (Štěpána Štrébla i Jany Belecové) – což zcela změnila okolnost „protiobvinění z
bossingu a šikany ze strany Jany Belecové, kterou měla údajně vznést 8.10. - mimo pořad
jednání a mimo zápis – asistentka Denisa Pevná).

•

8. 10. 2019 stojí v zápisu zastupitelského klubu, že obě strany spolu jednaly
(prostřednictvím facilitátora J. M.) a „Výsledkem je shoda na pokračování spolupráce na
principech koaliční smouvy a povolební strategie.“ (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?
f=1128&t=45236&p=645509&hilit=denisa.pevna#p645509). (Ani slovo o protiobvinění z
úst Denisy Pevné, žádné vysvětlení změny pořadu jednání.)

Prosinec 2019
•

3.12. 2019 P. Králíček vyvolává členský podnět na svolání jednání místního fóra ve věci
napomenutí Jany Belecové (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=982&t=50094),
napomenutí uděleno přijetím usnesení dne 14.12.)
◦ 14.12. 2019 Štěpán Štrébl se uchází o nominaci do kontrolní komise (neúspěšně)
(https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=822&t=50288)

Leden 2020
•

V lednu 2020 zastupitelský klub vyzval v bodě jednání 7. Různé (!), tedy bez řádného
oznámení tak závažného bodu, radní Janu Belecovou k rezignaci. Zdůvodnění: „z důvodu
přetrvávajících konfliktů“. (zápisy z ledna 16.1., https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?
f=1128&t=45236&start=30#p672184

•

22.1. znovu, tentokrát zastupitelský klub přijal usnesení „"Zastupitelský klub Pirátů Praha 3
vyslovuje nedůvěru radní Janě Belecové a vyzývá ji k rezignaci", což Jana Belecová nepřijala,
protože k ní neviděla důvod. (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?
f=1128&t=45236&start=40)

Únor 2020
V únoru 2020 Michal Gill, odborný asistent radních za Pirátskou stranu ÚMČ Praha 3, přestal publikovat
Janě Belecové její výstupy (cituji z mailu – viz příloha – ze dne 9.3. 2020 zaslaného stěžovatelce), a
to údajně „z pověření mediálního týmu místního MS aktuálně již cca. měsíc nepublikuji nic z Janiny strany, které mi
ale nedokázal písemně doložit (závažná chyba). Gill připustil, že neexistuje žádný písemný zápis o
takovém rozhodnutí, jen ústní dohoda mediálního týmu.
25. 2. 2020 Přijal pirátský zastupitelský klub Praha 3 toto usnesení o podmíněném vyloučení ze
zastupitelského klubu: „Zastupitelský klub opakovaně vyslovuje nedůvěru Janě Belecové a po dohodě s
ostatními koaličními partnery ji ke dni 18.3.2020 vylučuje ze zastupitelského klubu Pirátů MČP3, nerezignujeli na funkci radní sama do doby ZMČ 17.3.2020“ (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?

f=1128&t=45236&start=40#p682647 ) / Rozhodnutí o vyloučení Jany Belecové z klubu nebylo
projednáno a schváleno předem MS Praha 3 (pochybení vzhledem k platné Povolební strategii)
Dne 9.3. 2020 Michal Gill (placený asistent mimo jiné radní Jany Belecové!) nejprve telefonicky
oslovil stěžovatelku, poté (na žádost stěžovatelky) písemně zopakoval a zdůvodnil svou prosbu o
nepublikování rozhovoru, který jsem s Janou Belecovou dělala pro projekt Pirátské putovní
univerzity o strategickém plánování, v Pirátských listech ani jinde, se zdůvodněním (tentýž mail a

citace „z pověření mediálního týmu místního MS aktuálně již cca. měsíc nepublikuji nic z Janiny strany), že existuje
jakési rozhodnutí mediálního týmu nic Janě Belecové nepublikovat. Odpověděla jsem mu, že
nevidím důvod, proč ho nepublikovat, neškodí straně, nedoložil žádné věrohodné písemné
rozhodnutí.
Ve středu 11.3. byl rozhovor nejprve publikován (!), po hodině byl na zásah a pokyn Jirky
Hoskovce a Michala Gilla stažen (Ptám se KK naopak, jaké právo a jaká zvláštní výsady umožňují
jinému členu bez náležitého oprávnění a ověřitelného rozhodnutí zasahovat do práce – rozumějte
členského práva iniciativy a naplňování svých členských a občanských práv prostřednictvím
politické strany – jiných členů (Miluš Kotišové a Jany Belecové)? Protože na toto právo rozhodně
neměli. Teprve po další komunikaci mezi předsednictvem pražským, MO a PPU byl rozhovor opět
zveřejněn.
V pátek 13.3. 2020 jsem (stěžovatelka) mailem požádala Štěpána Štrébla a Margitu Brychtovou o
věrohodné doložení závažných skutečností, které vedly k odvolávání radní, a navrhla jsem jim jako
řešení odklad odvolání radní do doby, než bude řádně prošetřena stížnost u kontrolní komise (viz
výše), pronesen závěrečný výrok a současně než proběhnou krajské volby. Štěpán Štrébl něco
takového kategoricky odmítl. Margita Brychtová zmínila jako pro ni nejpádnější argument šikanu a
bossing ze strany Jany Belecové vůči asistentce D. P. Nicméně připustila, že toto tvrzení není nikde
zachyceno písemně. Slíbila dodat kontakt na D. P. (nedodala) Zmínila se, že s Denisou Pevnou
hovořila o její stížnosti na Janu Belecovou členka PMS Prahy 3 Nikol Marhounová. Nikol
Marhounová se se mnou (stěžovatelkou) nejprve souhlasila setkat, po týdnu schůzku zrušila, po
dalším týdnu uvedla, že z osobních důvodů nemá čas řešit Piráty. K žádnému setkání tedy už
nedošlo.
Na počátku dubna 2020 požádala Jana Belecová oficiálně tajemníka úřadu Prahy 3 Rudolf
Zahradník o zdokumentované dodatečné prošetření obvinění Denisy Pevné o údajné šikaně a
bossingu ze strany Jany Belecové. Toto šetření běží. Čeká se na jeho výsledek. Snad už bude
výsledek příští týden.
Koncem dubna 2020
- bez věcného zdůvodnění (a přes zdá se dobré výsledky) a bez projednání místním fórem a hlavně
zastupitelským klubem s řádným zápisem o této skutečnosti byl odvolán z komise Rudolf Belec,
předseda VHČ komise, nezávislý zástupce za Piráty [poznámka: v jedné verzi zůstala chybná
poznámka, že byl odvolán z kulturní komise, ale podstata problému zůstává, odvolání bez
zdůvodnění a projednání].
Květen 2020
6. května 2020 – pirátský klub zastupitelů zrušil svůj Jednací řád Zastupitelského klubu Praha

Shrnutí
Za celou dobu od zvolení Jany Belecové až do jejího vyloučení ze zastupitelského klubu v březnu
2020 se staly pouze 2 skutečně závažné okolnosti:
1) svědky potvrzený incident na úřadě vyvolaný Štěpánem Štréblem a
2) oznámení (dosud pouze ve fázi neformálně nedoloženého tvrzení a dále šířeného jako
pomluva) o údajně nevhodném chování Jany Belecové označované za údajnou šikanu a
bossing – oznámené až po události č. 1.

Všechny ostatní rozepře, nedorozumění, případné osobní averze jsou ve srovnání s tím mnohem
méně zásadní povahy, a podle mého proto nemohou zakládat pravý – řádný, věcný, korektní,
srozumitelný - důvod odvolání radní.

Tvrzení o porušení předpisů:
1. Nejsou vedeny relevantní, srozumitelné, úplné a řádné zápisy, případně jiné interní zprávy o
všech skutečnostech, na jejich základě by bylo možné nade vší pochybnost doložit závažná
tvrzení, která vedla ke kroku odvolání, aktuálně k působení členky strany jako nezařazené
radní a nefunkční spolupráci mezi zastupitelským klubem a radní a s určitou
pravdědpoboností nyní hrozí, že tato schizofrenní situace potrvá i do konce volebního
období, potažmo hrozí možný rozpad koalice. Rozhodnutí většiny zastupitelského klubu a
předsednictva (potažmo mnoho řadových členů MS) operuje mnohdy s tvrzeními, která ale
nejsou nijak doložena či věrohodně známa (bossing a šikana asistentky Denisy Pevné ze
strany Jany Belecové), čímž nezpochybňuji jejich existenci jako takovou, jen nijak
nevyplývají z dokumentů veřejně dostupných, kde by měly každopádně v prvé řadě být.
Musí být tedy doplněny a ověřeny.
Zápis může mimo jiné (a také často obsahuje a v politice to může být ze své podstaty
každá zaznamenávaná část) obsahovat skutečnosti a informace, které „mají právní
význam“ bez ohledu na to, jestli jako Piráti máme nebo nemáme samostatný a úplný
předpis k vedení zápisů. Už s tímto vědomím je třeba k zápisu přistupovat.
Zápisy Prahy 3 – minimálně týkající se věci odvolání radní – mají nedostatky v trojím
smyslu:
a) nedodržují obecně námi hlásaný princip transparentního a věcného jednání a
informovaného rozhodování v duchu pirátské politiky (volební program, mediální
vystoupení představitelů strany),
b) nedrží se základních standardů práce a informování o administrativních či rozhodných
úkonech, které minimálně očekáváme od státních úředníků a definuje je Správní řád
(zákon č. 500/2004 Sb., který „upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních
samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají
působnost v oblasti veřejné správy...“ a
c) nenaplňují ducha předpisů České pirátské strany obsahujících řadu ustanovení o
zápisu (byť roztroušených, nicméně které se vyslovují poměrně jasně ohledně minima
pořadu jednání, vlastního projednání pořadu jednání a zápisu o jednání/zasedání apod.).
Pirátský jednací řád CF, jednací řád Zastupitelského klubu, Zásady týmové
spolupráce, Organizační řád ( nepochybně stanovuje rámcový standard a rozumná
očekávání kvality pro jednání jakýchkoli týmů obecně, zejména tato ustanovení:
- Jednací řád Zastupitelského klubu Praha 3
- Jednací řád CF, § 33 Postup při sestavování pořadu zasedání – tím se samozřejmě myslí
závazný pořad jednání. Je-li na programu jednání odvolání radních, nepochybně je tedy
hrubým nedostatkem zápisu, že bez jakéhokoli vysvětlení tento bod na samotném zasedání
'schůzce) zmizí z programu bez vysvětlení. Nebo že se projednávají nové podstatné věci,
které naopak v zápisu vůbec nejsou.
- Jednací řád CF, § 37 Svolání zasedání
- Jednací řád CF, § 39 Postup při zasedání
- Jednací řád CF, § 41 Zápis ze zasedání – viz výše

- Zásady týmové spolupráce, 6. Jednání týmu
- Organizační řád, § 7 Všeobecné úkoly (vedení spisů) – nepochybně obvinění ze šikany a
bossingu vyžaduje písemné zpracování nějakého podání, protokolu, popis skutečností apod.
Zápisy zastupitelského klubu a MS Praha 3 ale rozhodně nenaplňují normy popsané ve
Správním řádu, zákon č. 500/2004 Sb., který platí pro státní orgány vykonávající veřejnou
správu: § 17 Spis, § 18 Protokol:
Cituji: „Může-li mít oprava právní význam, účastníci řízení se o ní vyrozumí.“ (Zde je
nepřímo upozorněno na to, že cokoli uvedené v zápisu může mít právní význam!)
2. Členka a toho času stále uvolněná radní Jana Belecová je/byla nucena minimálně ve třech
případech strpět omezení svých práv (neumožnění mediálních výstupů již nejméně měsíc
nazpátek z rozhodnutí Michala Gilla, mimo jiné jejího placeného asistenta, – viz výše
uvádím, že žádný předpis neopravńuje Michala Gilla k jeho kroku a naopak je chráněna
iniciativa členů, pokud je v souladu se stanovami a cíli strany –, vyřazení z pracovních
fejsbukových skupin Prahy 3, pakliže slouží témuž účelu jako jiné oficiální pirátské
platformy a činí se na nich závazná a podstatná rozhodnutí a jednání, pak samozřejmě musí
platit stejné pravidla o samozřejmé nevylučující inkluzi v těchto platformách.)
3. Členka Jana Belecová byla krácena ve svých právech tím, že jí bylo aktivně bráněno v tom, aby
se dle Stanov čl. 3 Členství, (7) Člen strany má právo, bod d) mohla obracet na jiné členy a
orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami (vyloučení z běžně
používaných komunikačních fejsbukových pracovních skupin Prahy 3; pokus o zamezení
spolupráce s Pirátskou putovní univerzitou v oblasti strategického plánování a uveřejnění
rozhovoru v době, kdy byla stále zvolenou radní za Piráty a členkou strany). Zejména však byla
(myšleno v době minimálně měsíc – viz korespondence Michala Gilla stěžovatelce – ještě před
vyloučením ze zastupitelského klubu; ponechávám stranou komplikovanou situaci, kdy členka
strany plní program mimo zastupitelský klub) nucena strpět omezení svých práv, které
NEULOŽILA rozhodčí komise dle Čl. 3, 8 bod b) – jako člence strany jí bylo odepřeno základní
pracovní zázemí dostupné ostatním zastupitelům a podpora při výkonu veřejné funkce a je v
rozporu i s platnou Povolební strategií Prahy 3 (např. podpora asistenta, odebrání z chatu,
vyloučení z Kajuty, projednávání zásadních rozhodnutí, tedy i o vyloučení ze zastupitelského
klubu) předem místním fórem.. Jestliže se jakákoli platforma stane pracovním nástrojem
zastupitelského klubu a ZK a MS, pak je zcela bezpředmětné, že tuto platformu neznají
předpisy, ale vyplývá z podstaty věci samotné, že od té chvíle nejde o nepovinný „neformální“
nástroj, ale ryze pracovní a nutný (což dokládá dokonce i do včerejšího dne platný Jednací řád
zastupitelského klubu či vyjádření Bohdany Holé na fóru, že se na Kajutě řešila „operativa“:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=693154#p693154). Rozhodnutí o odebrání takového
nástroje jednomu z členů, notabene takové, o němž není žádný zápis a rozhodnutí, strany se
rovná svévoli.
Podotýkám, že fejsbukové skupiny např. personálního odboru pro koordinátory i jiné se v roce
2017 dostaly do intenzivního zájmu pozornosti kontrolní komise, která usilovala o přístup do
nich s jednoznačnou argumentací, že „Dle Organizačního řádu § 18 odst. 3, Kontrolní komise žádá

Republikové předsednictvo, Republikový výbor, vedoucí odborů a všechny vedoucí pracovních týmů,
které vytvářejí pracovní skupiny na sociální síti Facebook, aby členům KK poskytly seznam těchto
skupin včetně hyperlinku a zajistili jim přístup do těchto pracovních skupin. Zajištěno musí být i to,
aby člen skupiny neblokoval dalšího člena skupiny, protože v takovém případě by byla
smysluplná činnost skupiny narušena, případně by tak mohlo docházet i k porušování stanov a
dalších předpisů.
Pokud není odpovědný orgán schopný toto zajistit, musí neprodleně působení takových pracovní
skupin ukončit a přesunout činnost na systémy strany (forum, redmine). (zdroj: Dalibor Záhora:

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=191&t=36732)

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti:
Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ) neboť:
1. Dnes 13. 3. 2020 byl ze strany stěžovatelky marně učiněn pokus o odložení nevratného kroku,
který zabrání náležitému prošetření všech okolností konfliktu dne 1.10. 2019. Což lze považovat za
nabídku smírčího řešení. Ale v tomto případě se jedná spíš o stížnost na správnost administrativních
úkonů nežli konflikt mezi stěžovatelkou a zastupitelským klubem a místním sdružením Praha 3.
Není to pro mne osobní záležitost.
2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 900 Kč jsem již odeslala na účet k tomu určený, tj.
bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením 2701446039/2010 ( Podání
#28977 ) ve prospěch rozhodčí komise.
3. Dovětek. Praxe nezhotovování zápisů nebo neúplných zápisů ostatně pokračuje, jak dokládá
odvolání Rudolfa Belece z komise VHČ, aniž by tato věc byla předem projednána s místním
fórem a řádně zdůvodněna.

Návrh (některých) výroků rozhodčího nálezu:
1. Zastupitelský klub a místní sdružení Praha 3 hrubě chybovaly, když nevěnovaly náležitou
pozornost incidentu na radnici vyvolaném Štěpánem Štréblem. KK ukládá MS Praha 3 a
pirátskému zastupitelskému klubu Prahy 3, aby dodatečně založily a doplnily vlastní spis k
tomuto incidentu (opatřený řádnou spisovou značkou dle Organizačního řádu), aby byl
naplněn duch předpisů i zákonů
2. Zastupitelský klub a místní sdružení Praha 3 hrubě chybovaly, když nevěnovaly náležitou
pozornost obvinění z údajné šikany na pracovišti a ponechaly tuto skutečnost mimo
záznamy, přitom na něm stavěly svá další rozhodnutí. Janě Belecové tak nebyla dána
možnost se účinně bránit a zejména vznikla vada nepřezkoumatelnosti. KK ukládá MS
Praha 3 a pirátskému zastupitelskému klubu Prahy 3, aby dodatečně založily a doplnily
vlastní spis k tomuto obvinění (opatřený řádnou spisovní značkou dle Organizačního řádu) a
vzaly v potaz také probíhající šetření na samotném úřadě v gesci tajemníka asistentů a poté
poskytly spis KK ke kontrole.
3. Zápisy zastupitelského klubu a místního sdružení mají obecně velmi závažné nedostatky
(dle Správního řádu, předpisů strany – viz výše, v rozporu s principy transparentnosti),
neboť neobsahují potřebné informace, na základě kterých by bylo možno s jistotou
rozhodnout o tak závažném kroku, jako je odvolání vlastní radní, přičemž je pádná
pochybnost, že ve skutečnosti snaha o odvolání radní a její vyloučení ze zastupitelského
klubu by mohla být jen způsobem, jak docílit pomlčení o incidentu (bez následků)
vyvolaném Štěpánem Štréblem na podzim 2019 či ukončení živého podání u kontrolní
komise. Zápisy budou náležitě – se souhlasem všech účastníků – dodatečně doplněny podle
skutečnosti (a tyto pasáže zpětně doplněné jako takové označeny).
4. U lednového zápisu, kde došlo k projednávání závažného bodu o odvolání radní v bodě
Různé přidat Oznámení moderátora o chybném postupu a řádném neoznámení bodu v
předstihu.
5. Michal Gill, potažmo MS Praha 3 se dopustili krácení na právech členky strany tím, že
odmítl spolupracovat na zveřejňování výstupů Jany Belecové v úřadu Prahy 3 a aktivně se
pokusil zabránit publikování rozhovoru – a tedy i propagaci práce Pirátů na radnici Prahy 3
– s ní v Pirátských listech. Článek byla na několik hodin zneviditelněn pro veřejnost.
Vyloučení pirátského zastupitele ze zastupitelského klub, který nadále zůstává členem
strany, nezakládá žádné právo vylučovat tohoto člena z pracovních skupin a jinak krátit jeho
členská práva.

6. Michal Gill se dopustil křivého osočení Jany Belecové z přeběhlictví ve chvíli, kdy byla
stále členkou zastupitelského klubu, je stále členkou Pirátů a nevidí důvod pro své odvolání
z funkce radní, chtěla pokračovat v mediačním řízení a hledání smírčího řešení a nehodlá
vystupovat z Pirátské strany. KK ukládá Michalovi Gillovi, aby se Janě Belecové za svá
tvrzení písemně na fóru omluvil.
7. Michal Gill, Štěpán Štrébl a Margita Brychtová opakovaně ústně i na fóru sdělovali
nepodložená závažná tvrzení p údajném bossingu ze strany Jany Belecové vůči asistentce D.
Pevné. KK ukládá Michalovi Gillovi, aby se Janě Belecové za svá tvrzení písemně na fóru
omluvil.
8. Pakliže se neprokáže neformální obvinění ze šikany a bossingu ze strany Jany Belecové, MS
Praha 3 by mělo vyvolat jednání o zpětvzetí odvolání radní, uvést na pravou míru všechna
fakta v důsledku tohoto šetření kontrolní komise a Janě Belecové se veřejně omluvit na
schůzi MS a na zastupitelském klubu Prahy 3 a ve všech kruzích, kde to bylo šířeno.
9. KK připomíná důrazně všem zúčastněným a dotčeným osobám, že šíří-li někdo tvrzení, pro
které nemá důkazy, jeho jednání se může rovnat trestnému činu pomluvy.

