
Ministerstvo vnitra
Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
do datové schránky

Váš dopis zn. ze dne Naše značka 17.10.2012
Č. j. MV-39553-31/VS-2009 12. 10. 2012 RP 22/2012 Praha

Změna stanov a změna ve složení statutárního orgánu

Vážená paní Vosecká, 

dne 24.9.2012 doručil předseda Pirátů Ivan Bartoš osobně ministerstvu vnitra usne-
sení celostátního fóra České pirátské strany přijaté na zasedání ve dnech 25. a 26. 
8. 2012 (sp. zn. CF 13/2012). Usnesení se týkalo mj. změny stanov a změny ve 
složení statutárního orgánu. Dalším jednáním pověřil mě jako nově zvoleného první-
ho místopředsedu Pirátů. 

Kvůli administrativní chybě předseda k usnesení nepřiložil  oznámení změny členů 
statutárního orgánu a návrh na registraci změny stanov (sp. zn. RP 15/2012). Minis-
terstvo vnitra mě proto telefonicky upozornilo na tuto chybu a sdělilo mi, že tyto doku-
menty můžeme společně s úplným zněním stanov dodat prostřednictvím naší datové 
schránky, což jsem také dne 10. 10. 2012 učinil.

Dopisem ze dne 12. 10. 2012 jste nám sdělili, že změny ve složení statutárního or-
gánu byly vyznačeny v rejstříku politických stran a politických hnutí. Tyto informace  
bohužel stále nejsou uvedeny v rejstříku zveřejněném na webu,1 což nám komplikuje 
činnost, a proto vás prosíme o bezodkladné vyznačení i v údajích na webu.

V dopise ze dne 12. 10. 2012 jste dále uvedli, že 

„vzhledem  k  tomu,  že  stanovy  nemají  podobu  originálního  samostatného 
dokumentu, na nichž má být vyznačena příslušná registrační doložka Minis-
terstva vnitra, žádáme o jejich předložení v odpovídající  formě. Na základě  
ustanovení  §  10 ve spojení  s  §  7 odst.  2  zákona proto upozorňujeme, že  
pokud nebude vada podání odstraněna, nelze řízení o registraci změny stanov 
politické strany zahájit.“ 

1 Aplikace http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=320 

Česká pirátská strana • U Botiče 1390/3 140 00 Praha 4  • Doručovat do datové schránky b2i4r6j
Tel. +420 775 978 550 •   Web http://www.pirati.cz • E-mail info@pirati.cz • IČO 71339698

Transparentní účet 2100048174/2010

http://www.pirati.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Rejstrik.aspx?id=320
mailto:info@pirati.cz


Toto sdělení nám bohužel není srozumitelné. Předně je třeba říci, že odkazovaný 
§ 10 ZPS se týká pouze oznámení údajů uvedených v § 9 odst. 3 písm. b), d) a e)  
ZPS, tedy jmenovitě:

• b) jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu osob, které jsou 
statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, ja-
kým jednají jménem strany a hnutí,

• d) zrušení strany a hnutí,
• e) vstup do likvidace včetně jména, příjmení, data narození a adresy místa po-

bytu likvidátora,

V žádném z uvedených případů nejde o změnu stanov, na kterou se vztahuje § 11 
ZPS. Ministerstvo vnitra tedy zdůvodňuje nezahájení řízení o registraci změny stanov 
politické strany nesplněním požadavků, které se na uvedený postup vůbec nevztahu-
jí.

Dále jste nám v dopise ze dne 12. 10. 2012 sdělili, že „stanovy nemají podobu origi -
nálního samostatného dokumentu“, a proto žádáte o jejich předložení v odpovídající 
formě. V datové zprávě odeslané 10. 10. 2012 jsme vám zaslali úplné znění stanov 
Pirátů ve znění změny přijaté celostátním fórem v usnesení CF 13/2012.

Podle § 18 odst. 1 ZEÚ může právnická osoba provádět úkon vůči orgánu veřejné 
moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úko-
nu. Podle § 18 odst. 2 ZEÚ má úkon učiněný pověřenou osobou, pokud k tomu byla 
pověřena, prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně 
a  podepsaný.  V  našem  případě  vám  byly  dodány  stanovy  pověřenou  osobou 
prostřednictvím datové schránky, a byl tedy naplněn požadavek stanovený zákonem. 
Zaslání  stanov  prostřednictvím  datové  schránky  má  stejný  účinek  jako  zaslání 
písemného vyhotovení stanov.

Zde je na místě vyjádřit se k § 6 odst. 2 písm. b) ZPS, podle něhož je třeba předložit 
stanovy ve dvojím vyhotovení. Z podstaty podání elektronickou formou vyplývá, že 
v takovém případě není třeba přikládat více než jednu elektronickou kopii dokumen-
tu,  neboť  zkopírování  souboru  nepředstavuje  pro  správní  orgán  žádné  náklady. 
(Požadování stejnopisů v listinné podobě, které má patrně na mysli v dopise minis-
terstvo vnitra pod názvem „odpovídající forma“, by bylo porušením nejen § 18 odst. 1 
ZEÚ, ale také § 6 odst. 2 SpŘ, podle něhož správní orgán postupuje tak, aby nikomu 
nevznikaly zbytečné náklady.)

Zde se plně odvoláváme na závěr č. 110 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra 
ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2011 „Vyhotovení stejnopisů odvolání na náklady 
účastníka řízení“, kde dospěl poradní sbor ministra vnitra na základě tam uvedených 
úvah k tomu, že „je-li odvolání učiněno elektronicky, není účastník povinen podat po-
třebný počet jeho stejnopisů. Potřebné stejnopisy vyhotoví správní orgán.“
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Vzhledem k tomu, že návrh na registraci změny stanov byl ministerstvu vnitra řádně 
doručen, je na místě postup, aby správní orgán pro výkon své působnosti provedl au-
torizovanou konverzi podle § 23 odst. 2 ZEÚ. Přitom není podstatné, zda byl doku-
ment podepsán uznávaným elektronickým podpisem, neboť ten je podle § 24 odst. 5 
písm. f) požadován pouze v případě autorizované konverze na žádost, nikoliv při au-
torizované konverzi z moci úřední. 

Podle našeho názoru nemělo naše podání nedostatky uvedené v § 7 odst. 2, a mi -
nisterstvo vnitra by tudíž mělo zahájit řízení ke dni podání návrhu na registraci změny 
stanov (10. 10. 2012). 

S úctou 
Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů

Použité předpisy
• ZPS zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích,
• SpŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
• ZEÚ zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované kon-

verzi dokumentů.
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