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Věc:  Podnět k podání návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí 

 

 

 

Jako místopředseda (možná bývalý?) stranické organizace politického hnutí Trikolóra 

hnutí občanů pro Prahu 10 tímto podávám podnět k podání návrhu na pozastavení 

činnosti politického hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci, číslo registrace MV-82512-

4/VS-2019, sídlem Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1, neboť zde existuje důvodné 

podezření mimo jiné z porušení ustanovení § 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„zákon o sdružování v politických stranách“. 

Jsem řádným členem tohoto politického hnutí, přičemž jsem místopředsedou místní organizace 

pro Prahu 10, dále jen „MO Praha 10“. 

Předsedou krajské organizace Praha je Ing. Václav Kubata.  

V červnu a červenci letošního roku byl zaznamenán postup vedoucích osob, který byl zcela 

v rozporu nejen se stanovami hnutí, ale i se zákonem, který považuji za natolik závažný, že 

jsem nyní nucen podat tento podnět, ve kterém je popsán vývoj dané situace a její zhodnocení. 

 

1) Schůze konaná dne 22.6.2021 

Dne 22.6.2021 proběhla schůzka MO Praha 10, kterou bez jakékoli konzultace ohledně místa 

a času svolal sám Ing. Kubata, tedy předseda krajské organizace Praha. Na schůzku se dostavili 

Mgr. Jitka Zárubová, jako předsedkyně, já, Mgr. Jaroslav Fiala, jako místopředseda, a dále 

JUDr. Choděra, JUDr. Solil, Iva Větrovská a Pavel Šťastný. V doprovodu Ing. Kubaty pak byli 



přítomni čtyři muži, z nichž se představil pouze jeden, a to MUDr. Marek Zeman. Ing. Kubata 

přednesl informaci, že přítomní muži jsou nyní již členy MO pro Prahu 10, bez ohledu na to, 

že se tak stalo bez jejího vědomí. Následně inzeroval jakousi nespokojenost s údajnou 

nečinností, bez bližší specifikace. 

K tomuto bylo ze strany řádných členů naší organizace uvedeno, že se podobné informace 

nezakládají na pravdě, ba právě naopak, a byly uvedeny podrobnosti, které jsou specifikovány 

v podnětu předmětnému hnutí, který je přiložen k tomuto návrhu. Za zcela zásadní lze však 

považovat sdělení řádných členů ohledně nečinnosti pražské organizace hnutí při přijímání 

nových členů, kteří na své přijetí čekají již rok a půl (!). K tomu Ing. Kubata uvedl, že o 

přijímání nových členů nebylo rozhodováno, neboť se vůbec nemělo řešit, neboť jmenovaní 

nemají mít bydliště na Praze 10. Na skutečnost, že se jedná o příkrý rozpor se stanovami hnutí, 

navíc za situace, kdy příchozí muži, údajní noví členové naší organizace, taktéž nemají bydliště 

na Praze 10 (!), pak již neodpověděl.  

Následně bylo ze strany vedení MO Praha 10 uvedeno, že více než rok a půl zpět, zhruba 

v prosinci 2019, již pan Ing. Kubata oslovil mne, místopředsedu naší organizace, se snahou 

nikoli pouze o přijetí, ale funkčního zařazení jako člena MUDr. Zemana. Tento postup pak byl 

upgradován v létě 2020, kdy Ing. Kubata inicioval schůzku s Mgr. Zárubovou a zde jí nabízel 

„povýšení“ do městských orgánů strany za předpokladu, že budu odejit ze své funkce já, jako 

místopředseda, a předsedou se stane MUDr. Zeman. Ing. Kubata následně reagoval obviněním 

ze lži, které však nikterak nedoložil, proti předloženým důkazům, a poté prohlášením, že 

rozhodně nemá být manipulátorem, opět bez jakýchkoli důkazů, což bylo vzhledem ke shora 

uvedenému odmítnuto.  

Následně bylo setkání ukončeno.  

Po předmětné schůzi bylo ze strany vedení MO Praha 10 zasláno Sdělení, výzva, stížnost, ve 

kterém byla zhodnocena celá situace a na které nebylo ze strany předmětného hnutí dosud 

reagováno. 

 

2) Schůze konaná dne 21.7.2021 

Dne 21.7.2021 proběhla schůze členů MO Praha 10, a to na základě rozhodnutí předsednictva 

kraje Praha, svolaná opět Ing. Václavem Kubatou.  

Na schůzi jsem se dostavil já, jako místopředseda MO Praha 10, dále Mgr. Choděra a JUDr. 

Jiří Solil, řádní členové MO Praha 10, s tím, že předsedkyně MO Praha 10, Jitka Zárubová, se 

řádně omluvila z důvodu nemoci svého dítěte. Přítomni pak byli další čtyři údajní členové MO 

Praha 10, kteří byli bez vědomí MO Praha 10 kooptováni předsednictvem kraje Praha. Tito byli 

představeni dne 22.6.2021 při předchozí takto svolané schůzi MO Praha 10 v účelovém počtu 

domnělé většiny s jediným hlavním cílem, a to ovládnutí MO Praha 10 osobami, které si přeje 

předsednictvo kraje Praha, resp. někteří jeho členové, a především dosadit do funkce předsedy 

MUDr. Marka Zemana.  

Dne 21.7.2021 pak předmětnou schůzi zahájil pan Václav Kubata, který bezprostředně předal 

slovo místopředsedovi předsednictva kraje Praha, JUDr. Jindřichu Rajchlovi, který začal dávat 

hlasovat. Předtím uvedl, že zaznamenali shora uvedenou stížnost předsedkyně MO Praha 10 na 

postup, kdy v této stížnosti bylo mimo jiné zpochybněno členství oněch čtyř nových, účelově 



kooptovaných, osob, určených k ovládnutí MO Praha 10, s tím, že o nich bude rozhodnuto. 

Následně se však choval jako by již bylo o těchto osobách rozhodnuto a hlasování probíhalo 

přesně podle připraveného harmonogramu. Veškeré námitky proti tomuto postupu byly 

odmítnuty s tím, že je údajně „nečetl“. Toť jediný a univerzální argument. Na druhou stranu 

bylo sděleno, že ačkoli nemá být pravdou snaha dosadit pana Zemana do vedení MO Praha 10, 

přes předložené důkazy a absenci rozhodnutí, tak on sám s ním má plně a úzce spolupracovat. 

To vše bez bližšího komentáře k osobě M. Zemana, která je velmi kontroverzní a o předmětnou 

funkci měl zájem již na červnové schůzi, kdy účelově a nepravdivě obvinil vedení MO Praha 

10 z jejího odložení na 21.7.2021. Pan Rajchl dokonce označil námitky za „demagogické“. 

Spolu s JUDr. Solilem jsme se následně ze schůze omluvili a schůzi opustili.  

Po této schůzi bylo z mé strany zasláno Sdělení, výzva, předžalobní upomínka, ve kterém byla 

zhodnocena celá situace a vyslovena nespokojenost s postupem Ing. Kubaty a dalších osob, kdy 

na toto sdělení opět nebylo doposud nikterak reagováno. 

 

3) Pozvánka na schůzi konanou dne 1.9.2021 

Dne 31.8.2021 ve 22:41 hodin mi byl doručen e-mail nazvaný „předvolební beseda“, který 

rozeslal MUDr. Marek Zeman a ve které byli členové MO Praha 10 pozváni na neformální 

setkání s cílem naplánovat předvolební akce na Praze 10, a to na den 1.9.2021 od 15:30. V e-

mailu uvedl, že se omlouvá za brzký zítřejší termín jednání, ale mělo být dáno koncem prázdnin. 

V e-mailu je podepsán MUDr. Marek Zeman, MBA, předseda MO TSS Praha 10.  

K tomuto ještě uvádím, že podobné pozvání bylo doručeno JUDr. Jiřímu Solilovi v pozdních 

večerních hodinách a jeho odpověď přikládám. 

 

K výše popsanému uvádím následující. 

Výsledek schůze konané dne 21.7.2021 mi není znám, ačkoli na této schůzi byl zřejmě jako 

předseda MO Praha 10 „zvolen“ MUDr. Marek Zeman, neboť v e-mailu ze dne 31.8.2021 je 

podepsán jako předseda MO TSS Praha 10. Existenci této schůze však de iure neuznávám, 

neboť nebyla svolána MO Praha 10, ačkoli k tomu nebyl důvod, schůze ignorovala shora 

uvedené stížnosti a námitky (protože je pan Rajchl nečetl) a byla většinově tvořena osobami, 

jejichž členství bylo řádně zpochybněno. Postoj pana Rajchla, který má na starosti legislativu, 

jednoznačně vystihuje, jak hluboký nezájem má pražská organizace o skutečnou činnost MO 

v městských částech.  

MO Praha 10 byla po celou dobu aktivní, zúčastňovala se podstatných jednání, např. setkání 

s bývalým předsedou Václavem Klausem mladším, jednala i s jinými stranickými 

organizacemi, a snažila se vyvíjet činnost, která byla pražským vedením strany naprosto 

bojkotována. Na výtky v tomto smyslu stranické vedení Prahy nikdy nereagovalo. Jeho jedinou 

činností, resp. činností Ing. Kubaty, bylo v časovém intervalu delším než rok a půl ovládnutí 

naší stranické organizace osobou Dr. Zemana. Když se mu to nepodařilo nabídkami různých 

výhod, tak přistoupil k shora uvedenému postupu, kdy bez vědomí stranické organizace, pod 

nepravdivou záminkou její údajné nečinnosti, kooptoval čtyři další členy této obvodní 

organizace a ty přivedl na schůzi, kterou sám svolal, ve snaze prosadit svou dlouhodobou 

iniciativu. To vše, když při bezprecedentním porušení stanov hnutí po dobu déle než rok bylo 



bez rozhodnutí a projednání bojkotováno přijetí navrhovaných nových členů do naší 

organizace, pod záminkou, že nemají trvalé bydliště na Praze 10, ačkoli tito prokázali svůj 

skutečný zájem a vazby na Městskou část Praha 10, a zejména by byli nepostradatelným 

odborným přínosem. To však Ing. Kubatovi vůbec nevadilo při pokusu o kooptování nových 

členů bez vědomí naší organizace, kde tyto podmínky pochopitelně také splněny nebyly. Mimo 

jiné právě u MUDr. Zemana. 

Jsem přesvědčen, že podobné metody jsou neudržitelné, a to dokonce nejen v demokratických 

politických stranách. Navíc, vyjma dalšího, zde vyvstává i možné důvodné podezření 

z naplnění skutkové podstaty trestného činu. Všichni členové MO Praha 10 vstoupili do řad 

našeho politického hnutí se snahou nezištně pomoci při jejím uplatnění a fungování. O tu zjevně 

nebyl žádný zájem. Jediným zájmem bylo ovládnout naši organizaci spřízněnými lidmi. A to 

v podstatě již od samých počátků fungování našeho hnutí. Je veřejným tajemstvím, že podobná 

situace není dána pouze u naší obvodní organizace a možná právě to výrazně přispělo 

k dosavadním ne zcela uspokojivým výsledkům. Zdůrazňuji, že nikdo z naší organizace (čtyři 

osoby, z nichž tři neznámé, nepovažuji za řádné členy naší stranické organizace) nelpí ani na 

našich funkcích a pokud bude zachován současný stav, ani na členství ve straně.  

Postup shora uvedených osob odporuje nejen stanovám předmětného hnutí, lidské slušnosti a 

morálce, objektivním skutečnostem, ale mimo jiné i obecně závazným právním předpisům.  

Ze shora uvedeného vyplývá mimo jiné porušení stanov hnutí, a to zejména § 17, dle kterého: 

„Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Schází se nejméně dvakrát do roka 

a vždy nejpozději do 3 měsíců od voleb do zastupitelstev obcí. Mimořádná členská schůze se 

koná do 1 měsíce za předpokladu, že o to požádá nejméně třetina členů místní organizace, 

krajská rada, nebo předsednictvo. Schůzi svolává a její program připravuje předseda místní 

organizace.“. Ke svolání obou výše zmiňovaných schůzí nedošlo ze strany předsedkyně místní 

organizace, paní Jitky Zárubové, ale ze strany předsedy krajské organizace, aniž by však taková 

činnost měla oporu ve stanovách hnutí. 

Dle § 17 odst. 2 písm. c) stanov pak členská schůze volí a odvolává předsedu a jednoho 

místopředsedu místní organizace. K odvolání Jitky Zárubové z funkce předsedkyně a ke 

zvolení MUDr. Zemana jako předsedy však došlo zcela bez vědomí velké části řádných členů 

MO Praha 10. 

V tomto smyslu si dovoluji konstatovat například § 4 zákona o sdružování v politických 

stranách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o sdružování v politických stranách“, 

zejména písm. b) tohoto ustanovení: „vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které 

nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány“, resp. písm. d) 

tohoto ustanovení: „jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo 

práva a svobodu občanů“.  

V tomto smyslu pak existuje důvodné podezření, že předmětné hnutí se dopustilo porušení 

mimo jiné právě tohoto zásadního ustanovení zákona o sdružování v politických stranách, kdy 

je tak dán důvod pro pozastavení činnosti hnutí dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o sdružování 

v politických stranách. 

Zároveň je třeba poukázat na to, že dva podněty podané ze strany naší organizace nebylo 

doposud vůbec reagováno, a rozhodnuto nebylo ani o jednom ze shora uvedených návrhů, byl 



konzervován dosavadní protiprávní stav, kdy hnutí tak zjevně odmítá komunikovat se svými 

řádnými členy. 

Jako řádný člen hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci proto tímto podávám tento 

podnět na pozastavení činnosti politického hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci, číslo 

registrace MV-82512-4/VS-2019 a žádám o jeho projednání a vyrozumění o dalším 

postupu. 

 

S pozdravem  

 

 

Mgr. Jaroslav Fiala 

nar. 22.8.1967 

ID DS: 7ga9dif 

email: jaroslav.fiala@email.cz 


