
Spisová značka RP 26/2012

Usnesení:
• Republikové předsednictvo se připojuje k návrhu administrativního odboru na 

vyškrtnutí kandidáta Leoše Nohy.
• Jednací řád republikového předsednictva se mění následovně: V § 3 odst. 2 

JdŘRP se slovo „Piratopedii“ nahrazuje slovy „webu (§ 6 StTO)“.

Zápis ze zasedání republikového předsednictva konaného dne 6. 10. 2012 
v Cholticích u Pardubic:

13:39 zasedání zahájil 1. místopředseda Jakub Michálek

Přítomní členové republikového předsednictva: 
• Jakub Michálek, 
• Mikuláš Ferjenčík, 
• Marcel Kolaja

Omluvení členové republikového předsednictva:
• Ivan Bartoš (na meetingu v Ústí)
• Lenka Matoušková (na senátorské kampani)

Pořad jednání

1. Konstatování, že republikové předsednictvo splnilo úkol dovést 1. 
místopředsedu dovést z hospody domů

2. Cenzura v České televizi
3. Odvolání kandidáta Leoše Nohy
4. Změna jednacího řádu republikového předsednictva: Změnit v § 3 odst. 2 

JdŘRP slovo „Piratopedii“ na  „webu“
5. Změna JdŘ hlas/hlasujících
6. Nominace Patrika Doležala do senátu
7. Trestní oznámení kvůli zfackování puberťáka
8. Mediaplán do voleb
9. Programové prohlášení – priority
10. Shrnutí reportingu členů republikového předsednictva
11. Samolepky, bannery
12. Pirátská depeše
13. Různé

13:51 Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými.
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1. Konstatování, že republikové předsednictvo splnilo úkol

Návrh usnesení:
Republikové  předsednictvo  konstatuje,  že  3.  a  4.  místopředsedové  včera 
splnili úkol uložený 1. místopředsedou ho dovést z hospody domů.

Procedurální návrhy
• Návrh na zamítnutí (Marcel Kolaja)
• Návrh na odročení (Marcel Kolaja)
• Mikuláš Ferjenčík navrhuje pozměňovací  návrh, doplnit  na konec usnesení 

„Trolling is a art.“
Marcel Kolaja stahuje návrh na odročení se slovy „Trolling is a art“.

Hlasování o procedurálních návrzích:
• Návrh na zamítnutí byl zamítnut (Pro: Kolaja, Proti: Michálek, Ferjenčík).
• Pozměňovací návrh byl jednomyslně přijat.

Hlasování o usnesení ve znění pozměňovacího návrhu
Pro návrh: Michálek, Ferjenčík, Zdržel se: Kolaja. 
Usnesení nebylo přijato.

2. Cenzura v České televizi

Způsob reakce: Nebudeme brečet. 
Argumentační body:

• Studentské volby jsou významnou zpravodajská událost, nejde o předvolební 
průzkum, ani anketu

• Vadí nám diskriminace z hlediska zpravodajských událostí
• Vládní strany dostávají nesouměřitelný prostor (Schwarzenberg, přítel  Vác-

lava Havla, u Letiště Václava Havla)
• Nepochopitelně článek o samotném konání studentských voleb, místo toho, 

aby ho uvedli  do souladu s pravidly,  „v souladu s předvolebními  výsledky 
jsme se rozhodli vám nesdělit výsledky voleb“

Podezřelé chování, že Česká televize smazala vydaný článek
• Hlavní zpravodajská událost po celý den
• Smazali celý článek
• O studentských volbách před dvěma roky informovali, možná se chystali i teď
• Plán České televize z předchozího dne byl informovat o výsledcích student-

ských voleb (že to chtěli zveřejnit je evidentní z toho, že to zveřejní)
• Rozhodla, že to nebude v televizi, zpráva se nedonesla k redaktorovi

Absurdní pravidla, napsat článek a nakonec článku přidat, že výsledek studentských 
voleb zveřejnit nesmějí. Takové chování je v rozporu se zákonem.
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Podle  pravidel  generálního  ředitele  byly  zcenzurovány  studentské  volby,  proto 
podáme stížnost na ředitele České televize (§ 8 odst. 1 písm. h) zákona č. 483/1991 
Sb.)

Nápad: Vzít nové logo a udělat z něho pouta „Cenzura“

Rozdělení úkolů:
• Jakub stížnost
• Mikuláš tiskovku
• někdo článek na PN

Stížnost bude odhlasována přes web.

3. Odvolání kandidáta Leoše Nohy

Námět na slogan: Nevolte mrtvé duše, informujte se.
Návrh administrativního odboru předložený republikovému výboru:

Republikový výbor podle čl. 9 odst. 5 písm. i) stanov  odvolává Leoše 
Nohu z  kandidátní  listiny  pro  volby  do zastupitelstva  Ústeckého kraje 
konané  ve  dnech  12.-13.  října  2012  z  důvodu  nesplnění  podmínky 
kandidatury podle § 10 odst. 1 písm b) volebního řádu. Toto usnesení 
provede volební zmocněnec.

Republikové předsednictvo na místě dodělalo chybějící prezentace.
Zbývá dodělat  Boodin  (dodělá  Gabriela). Vláďa Charvát  a  Honza Kosek dodělají  
dnes nebo zítra.

Hlasování o tom, zda se republikové předsednictvo připojí k návrhu administrativního 
odboru na vyškrtnutí kandidáta Leoše Nohy.
Pro: Michálek, Ferjenčík, Kolaja. 
Návrh byl schválen.

4. Změna jednacího řádu republikového předsednictva

Návrh usnesení legislativně technické změny: 
V § 3 odst. 2 JdŘRP se slovo „Piratopedii“ nahrazuje slovy „webu (§ 6 StTO)“

Pro: Michálek, Ferjenčík, Kolaja. Návrh byl schválen.

5. Podnět Romana Kučery ohledně znění jednacího řádu 
v ustanovení o způsobu volby republikového předsednictva

Návrh usnesení:
Republikové předsednictvo podnět projednalo a uznalo, že formulace může 
být matoucí; vzhledem k účelu a smyslu ustanovení je však jeho význam zřej-
mý. Republikové předsednictvo se bude zlepšením formulace zabývat v rámci 
souborné novely volebního a jednacího řádu.

Pro: Michálek, Kolaja
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Zdržel se: Ferjenčík
Usnesení nebylo přijato.

6. Nominace Patrika Doležala do senátu

Přítomní členové se v rozpravě shodli,  že vyčkáme na ukončení hlasování na in-
ternetovém fóru. Poznámka zapisovatele: Nominace byla schválena následující den  
a vyhlášena v usnesení RP 27/2012.

7. Trestní oznámení kvůli zfackování puberťáka

Návrh vyjádření do podatelny:
Ahoj, díky za podnět. Předsednictvo tento čin považuje za nepřijatelný z pozi-
ce politika ke studentovi, nicméně teď se soustředíme na závažnější  kauzu 
ministra Drábka. 

Pro: Michálek, Ferjenčík, Kolaja
Obecná diskuse s neformálním závěrem: V podatelně odpovídá každý člen před-
sednictva samostatně, ledaže by to nebylo jednoznačné.

8. Mediaplán do krajských voleb

Na místě byl sestaven následující harmonogram mediální prezentace:
• Cyklovýlep – neděle – Mikuláš
• Socha Korupce – pondělí – Mikuláš
• Kandidátky – vydat v úterý a nechat na titulní stránce webu – zařídí Mikuláš. 

Prezentace zajímavých lidí z kandidátek („nevycpáváme“ kandidátky)
• Ing. Luděk Maděra – otevřenost
• Ing. Lukáš Černohorský – neziskovky
• Mgr. Víťa Praks, Ph.D. – knihovna
• Bc. Petr Kopač – Wiki
• Mgr. Míša Vodová
• Mgr. Libor Michálek, MPA – korupce

• OSA – středa – Jakub
• Změny zákona o svobodném přístupu k informacím navrhované ministerstvem 

vnitra a předložené veřejnosti k připomínkování – konstruktivní činnost, kauza 
sdílet, vyzvat k připomínkování, čtvrtek – Jakub

• Cenzura ČT – čtvrtek – Jakub stížnost, Mikuláš tiskovku

9. Programové prohlášení – priority

Na cíli se shodujeme. Mikuláš: Dotáhnout logistické věci (mít materiál a umět ho dis-
tribuovat  mezi  členy  a  příznivce).  Letáky  a  plakáty,  placky,  trička,  musíme  mít 
v lednu 2014 hotové.  Program.  Momentálně  máme ~200 kandidátů.  Potřebujeme 
~500 kandidátů.  Potřebujeme alespoň 1000 členů strany.  Uvidíme, jak dopadnou 
krajské volby a kandidát na senátora Libor Michálek. Dořešíme 20. 10. 2012 na za-
sedání republikového předsednictva, případně se bude řešit i Libor Michálek. 
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10. Shrnutí reportingu členů republikového předsednictva

Mikuláš: Co vlastně dělá Marcel? Přispívá na kampani v Jihomoravském kraji. Pře-
dávání práce v zahraničním odboru. Udělá kalendář. Co z pozice místopředsedy? 
Asi nic speciálního.  Žádný konkrétní plán, nejdříve se zbavit členství v zahraničním 
odboru.

11. Samolepky, bannery

Vyřídí Marcel s Mikulášem.

12. Pirátská depeše 

Aby lidi šli k volbám, ať napíšou propirátský blog (poslat facebookovou skupinu, sice 
nenávidíme facebooku) – cenzura České televize – poslat zítra. Udělá Jakub

13. Různé

Nikdo nepřednesl žádné podněty.

18:27 Schvalování zápisu 
Pro: Michálek, Ferjenčík, Kolaja
Zápis byl schválen.

18:27 Jakub Michálek ukončil zasedání.

Zapsal Jakub Michálek.
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