Spisová značka RP 30/2012
Usnesení republikového předsednictva ze dne 13. 10. 2012:
• Republikové předsednictvo souhlasí se svoláním zasedání republikového vý
boru na den 10. 11. 2012 do Plzně.
• Republikové předsednictvo vyhlašuje volební schůzi krajského sdružení Pirá
tů v Praze na den 25. 10. 2012 v 18:00 v baru Zulu, Bojišti 1989/8, Praha 2,
stanice metra I.P. Pavlova. Na volební schůzi bude provedena volba nového
krajského předsednictva.
• Republikové předsednictvo bere na vědomí předložený návrh priorit
republikového předsednictva a projedná ho na příštím řádném zasedání.
• 1. Republikové předsednictvo vyhovuje předběžnému opatření Městského
soudu v Praze ze dne 9. října 2012, č. j. 2 Nc 1111/201213 , a nařizuje zne
přístupnit volební spot pro krajské volby v roce 2012 se sloganem „Vypustíme
kaprům rybník!“
• 2. Republikové předsednictvo schvaluje podání odvolání rozhodnutí
o předběžném opatření.
• 3. Republikové předsednictvo konstatuje, že složená jistota zjevně neposta
čuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vzniká předběžným
opatřením, a proto žádá předsedkyni senátu, aby vyzvala navrhovatele, aby
složil doplatek jistoty. Výši požadované jistoty stanoví mediální odbor podle
počtu shlédnutí spotu a obvyklé ceny jednoho kliknutí.
Zápis ze zasedání republikového předsednictva konaného dne 13. 10. 2012 v Praze
na lodi Kristian Marco v rámci volebního štábu (večer):
Přítomní členové republikového předsednictva:
• Jakub Michálek,
• Lenka Matoušková,
• Mikuláš Ferjenčík,
• Marcel Kolaja.
Nepřítomní členové republikového předsednictva:
• Ivan Bartoš (odmítá se účastnit zasedání).

Pořad jednání
1. Svolání zasedání republikového výboru
2. Volba předsednictva Krajského sdružení Praha
3. Priority republikového předsednictva
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4. Kauza Lego v. Česká pirátská strana
5. Různé
Návrh pořadu jednání schválen všemi přítomnými.
Jednání vázne pro nepřítomnost elektřiny.

1. Svolání zasedání republikového výboru
Jakub Michálek upozorňuje na nutnost svolat zasedání republikového výboru. Podle
čl. 9 odst. 3 stanov předseda strany svolává zasedání republikového výboru podle
potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Podle čl. 10 odst. 6 stanov místopředse
dové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí. Podle čl. 6 odst. 12 stanov zástupce
učiní právní úkon za zastupovaného, který nečinností porušil právní povinnost.
Poslední zasedání republikového výboru proběhlo skončilo dne 17. 6. 2012 ve Varn
sdorfu, tedy skoro již před čtyřmi měsíci. Vzhledem k tomu, že předseda v rozporu se
stanovami zasedání republikového výboru včas nesvolal, přísluší svolat zasedání
1. místopředsedovi.
Ačkoliv byli členové vyzváni k podání nabídek na organizaci zasedání republikového
výboru, nikdo žádnou nabídku nezaslal. 1 Svolání zasedání dříve odloženo s tím, že
zasedání bude svoláno do některého úspěšného kraje.
Jako vhodný termín republikové předsednictvo předběžně vybralo 10. 11. 2012, který
se hodí všem členům republikového předsednictva a nekryje se s žádnou stranickou
akcí. Místopředseda Mikuláš Ferjenčík na místě zavolal Adamu Šoukalovi, lídrovi
kandidátní listiny Pirátů pro volby do zastupitelstva v Plzeňského kraje, který je ocho
ten zasedání republikového výboru v uvedeném termínu uspořádat.
Republikové předsednictvo souhlasí se svoláním zasedání republikového vý
boru na 10. 11. 2012 do Plzně.
Pro návrh: Michálek, Kolaja, Matoušková, Ferjenčík
Návrh byl schválen.
1. místopředseda Jakub Michálek na místě svolává zasedání republikového výboru
na den 10. 11. 2012 do Plzně. Organizátorem je Adam Šoukal z krajského sdružení
Pirátů v Plzeňském kraji. Tato informace bude zaslána členům republikového výboru
a zveřejněna na internetovém fóru.
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Dostupné na https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=13024#p157680.
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2. Volba předsednictva krajského sdružení Pirátů v Praze
Krajskému předsednictvu pražských Pirátů skončilo volební období a nemá tak kdo
svolat volební zasedání krajského fóra (čl. 7 odst. 6 písm. a) stanov). Pro takové pří
pady je vhodné, aby republikové předsednictvo svolalo nové volby krajského před
sednictva (čl. 10 odst. 2 písm. f) stanov). Termín a místo byly stanoveny na nejbližší
příští řádnou schůzi.
Návrh usnesení:
Republikové předsednictvo vyhlašuje volební schůzi krajského sdružení Pirá
tů v Praze na den 25. 10. 2012 v 18:00 v baru Zulu, Bojišti 1989/8, Praha 2,
stanice metra I.P. Pavlova. Na volební schůzi bude provedena volba nového
krajského předsednictva.
Pro návrh: Michálek, Kolaja, Matoušková, Ferjenčík
Návrh byl schválen.

3. Priority republikového předsednictva
Jakub Michálek s Mikulášem Ferjenčíkem představili návrh priorit republikového
předsednictva, které dávají dohromady teze z volebních programů jednotlivých členů
republikového předsednictva. Návrh sestává z dílčích cílů, které umožňují dosažení
dalších pokročilejších cílů („herní mapa“):
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Návrh usnesení:
Republikové předsednictvo bere na vědomí předložený návrh priorit republi
kového předsednictva a projedná ho na příštím řádném zasedání.
Pro návrh: Michálek, Kolaja, Matoušková, Ferjenčík
Návrh byl schválen.
Do jednání zasahuje člen Michal Wagner, který se dožaduje zaplacení piva, které mu
vypil Jakub Michálek.
Procedurální návrh:
Žádný host nemá zasahovat do tohoto jednání republikového předsednictva.
Pro návrh: Michálek, Kolaja,
Proti návrhu: Matoušková, Ferjenčík
Návrh nebyl přijat.

4. Kauza Lego v. Česká pirátská strana
Probíhá diskuse na téma, jak se vypořádat s předběžným opatřením Městského sou
du v Praze ze dne 9. října 2012, č. j. 2 Nc 1111/201213 , kterým soud České
pirátské straně uložil povinnost „zdržet se uveřejňování prostřednictvím sítě Internet
audiovizuální upoutávky (spotu) obsahující figurky,“ které jsou v rozhodnutí
vyobrazeny.
Jakub Michálek informuje o současné situaci: Pokud nebude vyhověno předběžnému
opatření, může navrhovatel podat návrh na výkon rozhodnutí podle § 351 odst. 1
OSŘ2:
„Ukládáli vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této
povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplníli povinný ani
poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další při
měřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají
státu.“
Předběžné opatření je podle § 76d OSŘ vykonatelné vyhlášením. V případě nesplně
ní povinnosti by byly Pirátům opakovaně ukládány pokuty. Dále podotýká, že navr
hovatel musel podle § 75b OSŘ složit jistotu 10 000 Kč, která však podle předběžné 
ho výpočtu zjevně nepokrývá výši škody, která by Pirátům v důsledku cenzury spotu
byla způsobena. Proto považuje za vhodné předsedkyni senátu požádat o navýšení
jistoty podle § 75b věta druhá OSŘ, a to podle odhadu mediálního odboru určeného
2
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běžnými cenami reklamy. Rozhodnutí bylo Pirátům doručeno do datové schránky
dne 10.10.2012, proto lhůta k podání odvolání uplyne dne 25.10.2012.
Marcel Kolaja konstatuje, že panáček ve spotu není zcela totožný s panáčkem uve
deným v předběžném opatření, tudíž nás povinnost nestíhá. Podle Jakuba Michálka
je z usnesení dostatečně jasné, že uložená povinnost znamená znepřístupnit volební
spot pro krajské volby v roce 2012 a že okolnost neshody by nebylo možné uplatnit v
řízení o výkonu rozhodnutí.
Návrh usnesení:
1. Republikové předsednictvo vyhovuje předběžnému opatření Městského sou
du v Praze ze dne 9. října 2012, č. j. 2 Nc 1111/201213 , a nařizuje zne
přístupnit volební spot pro krajské volby v roce 2012 se sloganem „Vypustíme
kaprům rybník!“
2. Republikové předsednictvo schvaluje podání odvolání rozhodnutí o
předběžném opatření.
3. Republikové předsednictvo konstatuje, že složená jistota zjevně nepostačuje
k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vzniká předběžným opat
řením, a proto žádá předsedkyni senátu, aby vyzvala navrhovatele, aby složil
doplatek jistoty. Výši požadované jistoty stanoví mediální odbor podle počtu
shlédnutí spotu a obvyklé ceny jednoho kliknutí.
Pro návrh: Michálek, Kolaja, Matoušková, Ferjenčík
Návrh byl schválen.

5. Různé
Proběhla krátká diskuse o kandidatuře V. Franze na prezidenta republiky, která zača
la v podatelně republikového předsednictva. Členové republikového předsednictva
setrvávají na svých názorech tam vyjádřených. Usnesení k této věci není navrženo.
Patrik Doležal kandidoval na senátora v Brně. Řeší se podpora Elišky Wagnerové.
Mikuláš Ferjenčík uvádí, že Eliška Wagnerová je respektovaná osobnost, má posi
tivní vztah k Pirátům a že by byla v senátu prospěšná. Lenka Matoušková je proti vy
slovení podpory. Republikové předsednictvo se neformálně shodlo na tom, že vyjád
ření podpory nechává na Patriku Doležalovi. Usnesení k této věci není navrženo.
21:06 Jakub Michálek ukončil zasedání.
Zapsal Jakub Michálek podle osnovy zaznamenané Romanem Kučerou.
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