
Spisová značka RP 36/2012

Usnesení republikového předsednictva ze dne 1. 11. 2012:
• Republikové  předsednictvo  nesouhlasí s  poskytnutím  odměny  volební 

manažerce kampaně Libor Michálek do Senátu Daniele Matějkové, neboť vě
domě porušila ustanovení vnitřních předpisů o hospodaření, jednala ve střetu 
zájmů (zadala provedení velké části volební kampaně vlastní firmě) bez před
chozího oznámení, převedla peníze na svůj účet jako "pokladnu" a opakovaně 
odmítala  splnit  svou  povinnost  podle  nominační  smlouvy  spočívající  v  ne
prodleném poskytnutí dokladů Pirátům ke zveřejnění. Toto usnesení provedou 
zástupci Pirátů ve volebním štábu.

• Republikové předsednictvo Pirátů vyzývá všechny, kdo jednali jménem Pirátů 
bez příkazu a bez plné moci ve věci koalice (např. objednání dortu u PPM 
Factum) po tom, co byla odvolána plná moc Daniele Matějkové, aby sdělili dů
vod tohoto jednání bez souhlasu a podrobnosti, které jsou nutné k posouzení 
případného dodatečného souhlasu. Toto usnesení provedou zástupci Pirátů 
ve volebním štábu.

• Piráti podporují nezávislost senátora Libora Michálka na koaličních stranách, 
podporují  jeho volební  program Otevřeného státu  a mají  za  cíl  poskytnout 
praktickou pomoc v přípravě legislativy a realizaci programu. Spolupráce Pirá
tů, Strany zelených a KDUČSL na celostátní koaliční úrovni není naše prefe
rovaná volba. V případě vážných a klíčových témat v programu Libora Mi
chálka máme zájem o ad hoc konzultace, které budou dohodnuty v souladu 
s nominační smlouvou.

• Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru
a)  aby  předložil  přehled  provozních  výdajů  jednotlivých  organizačních 

složek do 5. listopadu 2012
b) aby mu předložil návrh vyrovnaného rozpočtu do 5. listopadu 2012 vy

pracovaný podle tohoto usnesení, 
• nepřidělit žádné peníze programovým komisím,
• určit rezervu předsednictva jako 20 % rozpočtu,
• položky v rozpočtu číslovat a oddělovat takovým způsobem, aby na 

ně šlo odkazovat hypertextovým odkazem,
• určit  republikovému  výboru  dostatečnou  částku,  která  by  pokryla 

jeho pravidelná zasedání,
• určit republikovému předsednictvu podobnou částku, jako má medi

ální odbor,
• určit technickému odboru kapitolu pro vývoj technických systémů ve 

výši 20 000 Kč,
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• stanovit poměr účelového určení příspěvku na mandát stejně jako 
v rozpočtu na rok 2012,

• umožnit každému kraji zahrnout do svého rozpočtu částku do 5 000 
Kč z rozpočtu mediálního odboru, ovšem pouze v případě, že rozpo
čet předloží včas,

• zajistit  předložení krajských rozpočtů a poskytnout krajským sdru
žením vzor s předvyplněnými příjmy podle stranického rozpočtu,

c) aby připravil změnu předpisů v souladu s usnesením CF 6/2012 do 15. 
ledna 2013 a předložil ji republikovému předsednictvu.

• Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru, aby dodržoval postupy při 
proplácení výdajů z bankovního účtu v souladu s rozpočtem a ukládá finančnímu 
odboru, aby nepokračoval v praxi podmiňování proplacení dostatečnou částkou 
vzniklou postupným navyšováním rozpočtového limitu v průběhu roku.

• Republikové předsednictvo ukládá personálního odboru, 
a) aby zveřejnil návrhy specifikace nových technických systémů podle statutu 
personálního odboru, které budou následně poptány, a to do 10. 11. 2012,
b) aby zajistil, aby ve vlákně zájemce o členství byl uveden vybraný průvodce 
nováčka, např. jako poslední příspěvek.

• Republikové předsednictvo  odročuje řešení priorit republikového předsednictva 
na internetové fórum a stanovuje lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů do 
středy 7. 11. 2012.

Zápis ze zasedání republikového předsednictva konaného dne 1. 11. 2012 v Praze 
v čajovně Šamanka:

Přítomní členové republikového předsednictva: 
• Ivan Bartoš,
• Jakub Michálek,
• Mikuláš Ferjenčík, 
• Marcel Kolaja (přes piratenpad + Mumble). 

Omluvení členové republikového předsednictva:
•  Lenka Matoušková (rodinné důvody)

Hosté:
• Dana Kozlová (členka volebního štábu Libora Michálka)
• Adam Zábranský (zapisovatel)

Mimořádné zasedání navrhl Jakub Michálek. Zasedání předsedá Ivan Bartoš.
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Pořad jednání

1. Senátor Libor Michálek a povolební spolupráce
2. Rozpočet strany na rok 2013
3. Report o fungování Personálního odboru
4. Požadavky na strukturu informací z krajů (svodky)
5. Aktivity o106 – kooperace s jinými subjekty, důležitost problému
6. Systém garantů
7. Priority
8. Různé

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčík, Kolaja

1. Libor Michálek

Zůstatek z kampaně je  8000 Kč.  Daniela Matějková nedodala všechny podklady, 
plus poslala fakturu na pokladnu, kterou si vybrala ve výši 20 000 Kč, přes své ob
čanské  sdružení  Zájem.  Dále  požaduje  proplacení  25  000  Kč  jako  odměnu  za 
manažerské služby. Jakub Michálek připomíná, že podle pravidel hospodaření hos
podář nesmí uskutečnit převod, pokud je ve střetu zájmů, a musí o takovém případu 
předem informovat. Daniela Matějková podepsala smlouvu o zastupování, ve které 
souhlasila s tím, že bude dodržovat vnitřní předpisy Pirátů. V daném případě ná
sledně zadala velkou část faktur obchodní společnosti Plakát, s. r. o., ve které má 
100% obchodní podíl. Dana Kozlová dále informuje, že Daniela Matějková také po
slala fakturu na 9000 Kč, 7500 Kč z toho na benzín a telefon. To si podle zákona ne
můžeme dát do nákladů. Do nákladů to lze případně zahrnout pouze jako „služby“.

Návrh usnesení:

Republikové  předsednictvo  nesouhlasí s  poskytnutím  odměny  volební 
manažerce kampaně Libor Michálek do Senátu Daniele Matějkové, neboť vě
domě porušila ustanovení vnitřních předpisů o hospodaření, jednala ve střetu 
zájmů (zadala provedení velké části volební kampaně vlastní firmě) bez před
chozího oznámení, převedla peníze na svůj účet jako „pokladnu“ a opakovaně 
odmítala  splnit  svou  povinnost  podle  nominační  smlouvy  spočívající  v  ne
prodleném poskytnutí dokladů Pirátům ke zveřejnění. Toto usnesení provedou 
zástupci Pirátů ve volebním štábu.

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčník, Kolaja
Návrh byl schválen.

Mikuláš Ferjenčík dále vyjadřuje podiv nad tím, že někdo objednával jménem Pirátů 
služby a produkty, aniž by existovala jakákoliv plná moc, neboť plná moc Daniely Ma
tějkové byla odvolána. Z toho důvodu není jasné, jaké všechny pohledávky jsou takto 
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vůbec objednány, přičemž republikové předsednictvo musí zvlášť rozhodnout, zda 
s nimi bude dodatečně souhlasit.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo Pirátů vyzývá všechny, kdo jednali jménem Pirátů 
bez příkazu a bez plné moci ve věci koalice (např. objednání dortu u PPM 
Factum) po tom, co byla odvolána plná moc Daniele Matějkové, aby sdělili dů
vod tohoto jednání bez souhlasu a podrobnosti, které jsou nutné k posouzení 
případného dodatečného souhlasu. Toto usnesení provedou zástupci Pirátů 
ve volebním štábu.

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčník, Kolaja
Návrh byl schválen.

Další problém: Plakát s.r.o. Ferjenčík zatím odmítl proplatit další faktury kvůli sololi
tům. Piráti si svou třetinu sololitů nechají. Potom tu jsou sporné faktury. Např. ná
kladní  nádraží,  u  kterého  Piráti  s  proplacením nesouhlasili,  nebo  reklama region 
review.

Co se týče webu, z diskuse vyplynulo, že o budoucnosti stránky libormichalek.cz se 
bude muset vést diskuze mezi technickými experty, kteří se podílejí na správě webu.

Mikuláš Ferjenčík se ptá, zda je v souladu s předpisy, že dává příkazy k proplácení 
peněz  z  volebního  účtu.  Republikové  předsednictvo  schválilo  už  na  začátku 
kampaně, že dává souhlas na všechny bankovní převody přesahující 5000 Kč, který 
je vyžadován podle pravidel hospodaření, takže to v pořádku je.

Návrh usnesení:

Piráti podporují nezávislost senátora Libora Michálka na koaličních stranách, 
podporují  jeho volební  program Otevřeného státu a mají  za  cíl  poskytnout 
praktickou pomoc v přípravě legislativy a realizaci programu. Spolupráce Pirá
tů, Strany zelených a KDUČSL na celostátní koaliční úrovni není naše prefe
rovaná volba. V případě vážných a klíčových témat v programu Libora Mi
chálka máme zájem o ad hoc konzultace, které budou dohodnuty v souladu 
s nominační smlouvou.

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčík, Kolaja
Návrh byl schválen.
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2. Rozpočet

Mezi přítomnými členy panuje shoda na základní tezi, že nebudeme ukládat peníze 
pod polštář (Viletův návrh), využijeme je jako investici. 

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru

a)  aby  předložil  přehled  provozních  výdajů  jednotlivých  organizačních 
složek do 5. listopadu 2012

b) aby mu předložil návrh vyrovnaného rozpočtu do 5. listopadu 2012 vy
pracovaný podle tohoto usnesení, 
• nepřidělit žádné peníze programovým komisím,
• určit rezervu předsednictva jako 20 % rozpočtu,
• položky v rozpočtu číslovat a oddělovat takovým způsobem, aby na 

ně šlo odkazovat hypertextovým odkazem,
• určit  republikovému  výboru  dostatečnou  částku,  která  by  pokryla 

jeho pravidelná zasedání,
• určit republikovému předsednictvu podobnou částku, jako má medi

ální odbor,
• určit technickému odboru kapitolu pro vývoj technických systémů ve 

výši 20 000 Kč,
• stanovit poměr účelového určení příspěvku na mandát stejně jako 

v rozpočtu na rok 2012,
• umožnit každému kraji zahrnout do svého rozpočtu částku do 5 000 

Kč z rozpočtu mediálního odboru, ovšem pouze v případě, že rozpo
čet předloží včas,

• zajistit  předložení krajských rozpočtů a poskytnout krajským sdru
žením vzor s předvyplněnými příjmy podle stranického rozpočtu,

c) aby připravil změnu předpisů v souladu s usnesením CF 6/2012 do 15. 
ledna 2013 a předložil ji republikovému předsednictvu.

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčík, Kolaja
Návrh byl přijat.

Dále se probírá problém z internetového fóra, který vznikl za působení Jiřího Kade
řávka st. v čele finančního odboru.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo ukládá finančnímu odboru, aby dodržoval postupy 
při proplácení výdajů z bankovního účtu v souladu s rozpočtem a ukládá fi
nančnímu odboru, aby nepokračoval v praxi podmiňování proplacení dosta
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tečnou  částkou  vzniklou  postupným  navyšováním  rozpočtového  limitu 
v průběhu roku.

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčík
Zdržuje se: Kolaja
Návrh byl přijat.

3. Personální odbor

Marcel Kolaja provedl audit 14 krajských sdružení v oblasti přijímání členů. Situace je 
vyhovující,  personální  odbor  toto  zvládá.  Někdy  to  ale  nefunguje,  viz 
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=452&t=13840.  Vedoucí  personálního  odboru 
Patrik Doležal představil zprávu o činnosti, která ale neodpovídá realitě. Personální 
odbor sice svou práci zvládá, ale tak tomu je především kvůli aktivitě jeho ostatních 
členů.  Nefunguje  např.  evidence  dovedností.  Republikové  předsednictvo  je  ne
spokojené s (ne)aktivitou vedoucího personální odboru. 

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo ukládá personálního odboru
a) aby zveřejnil návrhy specifikace nových technických systémů podle 
statutu personálního odboru, které budou následně poptány, a to do 10. 
11. 2012,
b) aby zajistil,  aby ve vlákně zájemce o členství byl  uveden vybraný 
průvodce nováčka, např. jako poslední příspěvek.

Pro: Bartoš, Michálek, Ferjenčík, Kolaja
Návrh byl přijat.

4. Svodky

Ivan Bartoš tento bod přednese až na zasedání republikového výboru 10. 11. 2012. 
Panuje shoda na tom, že v psaní svodek republikového předsednictva se budou stří
dat jeho členové.

5. Aktivity o 106

Ve středu 7. listopadu proběhne akce, propagaci a přípravu zajistí Mikuláš Ferjenčík. 

6. Garanti

Jakub informoval  o  upřesnění  návrhu schváleného republikovým předsednictvem, 
aby bylo jasné, že není potřeba svolat jednání ve věci  zvolení garantů na přijaté 
komponenty. Ferjenčík a Kolaja s nesouhlasí s tím, aby předseda Ivan Bartoš do
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časně jmenoval  garanty,  než budou zvoleni  celostátním fórem.  Mikuláš  Ferjenčík 
proto možná předloží pozměňovací návrh v příslušném vlákně celostátního fóra.

7. Priority

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo odročuje řešení priorit republikového předsednic
tva na internetové fórum a stanovuje lhůtu pro předložení pozměňovacích ná
vrhů do středy 7.11.2012.

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

Zasedání ukončil Ivan Bartoš ve 21:17.
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