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Věc: Odvolání proti platebnímu výměru.

Česká pirátská strana se odvolává proti platebnímu výměru na pokutu za 
opožděné tvrzení daně (příloha 1). Daňové přiznání na daň darovací za rok 2010 
podala Česká pirátská strana prostřednictvím vedoucího Finančního odboru v 
řádném termínu a to 28.1.2011 dle poštovní stvrzenky (příloha 2).

Bohužel  jsme byli při zpracovávání auditu pro Výroční finanční zprávu strany 
upozorněni na nepatrný rozdíl ve výši darů za rok 2010. Nově vypočtená opravená 
částka byla nižší o 12540,-Kč oproti částce původní a činila 114296,01 Kč.  Přestože 
se nás netýkala platební povinnost, tak jsme se informovali na vašem úřadu, co 
máme učinit. Bylo nám doporučeno, že máme udělat nové daňové přiznání s 
opravenou částkou a zaslat jej na vaši adresu, kde bude přiloženo k řádnému již 
zaslanému daňovému přiznání.

Toto jsme učinili dne 24.2.2011 viz. poštovní stvrzenka (příloha 3). Protože jsme 
stranou, která má jako hlavní myšlenku naprostou transparentnost svého účtu, 
napsali jsme ještě dodatečně kompletní vysvětlení tohoto omylu, které jsme zaslali 
dne 30.3.2011 viz. pošt. Stvrzenka (příloha 4). Pod všemi těmito doklady je 
podepsán tehdejší vedoucí Finančního odboru České pirátské strany, pan Jiří 
Kadeřávek senior.

Na základě uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že jsme neporušili žádný 
předpis a že by se proto na nás pokuta neměla vztahovat a žádáme o vrácení již 
zaplacené pokuty ve výši 500 Kč na náš bankovní účet 2100048174 / 2010.

S pozdravem

Petr Vileta
vedoucí Finančního odboru  České pirátské strany
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