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Stížnost na pořadí stran koalice ve výsledcích voleb

Česká  pirátská  strana,  zkratka  Piráti,  sídlem  Praha  4,  U  Botiče  1390/3,  IČO 
71339698,  datová schránka  b2i4r6j,  za  kterou jedná místopředseda Bc.  Jakub 
Michálek, nar. 6.2.1989, trvalé bydliště Zenklova 193, Praha 8,

podává v souladu s § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky, a § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

stížnost na zpracování a zveřejnění výsledků voleb

z důvodu chybného uvedení pořadí politických stran v koalici.

Odůvodnění:

Česká pirátská strana (zkratka Piráti), Strana zelených (zkratka SZ) a Křesťanská a 
demokratická unie – Československá strana lidová (zkratka KDU-ČSL) podaly v roce 
2012 do senátních voleb jako strany koalice přihlášku k registraci  kandidáta Mgr. 
Libora Michálka, MPA. Kandidát byl později zvolen a stal se senátorem.

Na  jeho  přihlášce  k  registraci  byl  uveden  název  koalice  „Michálek  do  Senátu  – 
Koalice Pirátů,  Strany zelených a KDU-ČSL“,  který si  politické strany dohodly ve 
Smlouvě  o nominaci  Libora  Michálka  na  senátora,  již  předtím  uzavřely.  Tuto 
přihlášku Úřad městské části Praha 2 registroval. Následně byly vydány hlasovací 
lístky, kde byly v souladu s přihláškou k registraci a názvem koalice uvedeny jako 
strany koalice politické strany v pořadí Piráti, SZ a KDU-ČSL. Navrhující strana byli 
Piráti. 

Stěžujeme  si  na  to,  že  Český  statistický  úřad  pořadí  stran  koalice  v  rozporu 
s registrovanou  kandidátní  listinou  změnil  (uvedl  název  koalice  „KDUSZPir“  –  viz 
příloha), přičemž takto změněný název koalice dále šířil prostřednictvím internetové 
stránky s oficiálními  výsledky voleb,  odkud ho převzala  hlavní  média  jako Česká 
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televize a  státní  instituce jako Senát Parlamentu České republiky, které zkomolený 
název koalice dále šíří.

Podle  § 31  odst. 1  zákona  o  volbách  do  Parlamentu  České  republiky  se  za 
kandidátní  listinu  podanou  koalicí  se  považuje  ta,  kterou  všechny  společně 
kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako 
koaliční  označí,  uvedou,  kdo  je  členem  koalice,  a  stanoví  její  název.  Z  tohoto 
ustanovení  vyplývá,  že  oprávnění  stanovit  název  koalice  svědčí  jí  samé,  nikoliv 
Českému statistickému úřadu. Uznáváme, že z technických důvodů může být nutné 
název koalice zkrátit,  nicméně neexistuje objektivní důvod, na základě kterého by 
bylo nutné změnit pořadí koaličních stran.

Český statistický úřad je podle § 2 odst. 1 bod 1 zákona č.  2/1969 Sb.,  o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ústředním státním orgánem. 
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky slouží státní moc všem občanům a lze ji  
uplatňovat  v  případech,  v  mezích  a  způsoby,  které  stanoví  zákon.  Žádný  zákon 
neopravňuje Český statistický úřad k tomu, aby měnil pořadí politických stran v názvu 
koalice, které si stanovily na základě své svobodné vůle. 

Z  těchto  důvodů  považujeme  změnu  pořadí  stran  koalice  za  nesprávný  úřední 
postup.  V jeho důsledku bylo pořadí politických stran uvedeno chybně i ve vysílání 
České televize, na webových stránkách Senátu Parlamentu České republiky  a na 
velké části portálů informujících o kandidátech a výsledcích voleb. 

Žádáme Vás o bezodkladné učinění nezbytných opatření k nápravě, zejména opravu 
pořadí  stran  koalice  na  volebním webu  www.volby.cz,  sdělení  této  chyby  České 
televizi  a  Senátu Parlamentu České republiky.  Žádáme  o  vyrozumění o  výsledku 
šetření a opatřeních přijatých k nápravě.

S pozdravem

Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů

Toto podání bylo učiněno prostřednictvím datové schránky, a proto se považuje 
za podepsané (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.)
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