
Spisová značka RP 29/2012

Usnesení republikového předsednictva ze dne 13. 10. 2012:
• Republikové předsednictvo schvaluje záruku za 35 000 Kč z rozpočtu pro vo

lební kampaň 2012, které budou použity na kampaň Libora Michálka v senát
ních  volbách  v rozsahu,  ve  kterém  se  nevybere  dostatek  prostředků  ve 
fundraisingu. Vybereli se více než 35 000 Kč, budou tyto prostředky určeny 
na úhradu schodku z fundraisingu pro první kolo volby. 

• Republikové předsednictvo ukládá provést fundraising pro senátní kampaň Li
bora Michálka mediálnímu odboru.

Zápis ze zasedání republikového předsednictva konaného dne 13. 10. 2012 v Praze 
na lodi Kristian Marco v rámci volebního štábu (odpoledne):

Přítomní členové republikového předsednictva: 
• Ivan Bartoš (odchází v průběhu zasedání),
• Jakub Michálek,
• Lenka Matoušková, 
• Mikuláš Ferjenčík, 
• Marcel Kolaja 

Omluvení členové republikového předsednictva:
• Ivan Bartoš (odchází v průběhu zasedání). 

Mimořádné zasedání navrhl Mikuláš Ferjenčík. Jeho jediným bodem je řešení finan
cování druhého kola volby do senátu, kde kandiduje Libor Michálek navržený Piráty. 
Zasedání předsedá Jakub Michálek.

Republikové předsednictvo se věcně shodlo na určení částky 35 000 Kč, které budou 
pokud možno financovány z fundraisingu,  jinak ze zbylých 50 000 Kč, které jsou 
v rozpočtu na krajské volby. Republikové předsednictvo se domnívalo, že v rozpočtu 
je na krajské volby vyhrazeno 100 000 Kč a že je  tedy potřeba změnit  rozpočet 
v republikovém výboru, aby nebylo porušeno účelové určení prostředků.

Návrh usnesení: 

Republikové předsednictvo  předkládá republikovému výboru následující 
návrh: 

Republikový výbor schvaluje následující změnu rozpočtu: Částka 35 000 
Kč v rozpočtu pro krajské volby se přesouvá na druhé kolo kampaně Libo
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ra Michálka. Na tuto částku proběhne fundraising. Vybereli se více než 35 
tisíc korun, budou tyto  prostředky určeny na úhradu schodku z fundrai
singu pro první kolo volby.

Pro: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.

Procedurální návrh Jakuba Michálka: 

Prohlásit předchozí hlasování za zmatečné, protože žádná položka pro kraj
ské volby v rozpočtu neexistuje,  je  tam pouze položka „Výdaje na volební 
kampaň 2012“ naplněná 110 000 Kč, se kterou může republikové předsednic
tvo volně disponovat.

Pro návrh: Bartoš, Michálek, Matoušková, Ferjenčík, Kolaja.
Předchozí hlasování bylo prohlášeno za zmatečné.

Ivan Bartoš následně odchází. Je předložena nová, již korektní varianta návrhu:

Republikové předsednictvo schvaluje záruku za 35 000 Kč z rozpočtu pro vo
lební kampaň 2012, které budou použity na kampaň Libora Michálka v senát
ních  volbách  v rozsahu,  ve  kterém  se  nevybere  dostatek  prostředků  ve 
fundraisingu. Vybereli se více než 35 000 Kč, budou tyto prostředky určeny 
na úhradu schodku z fundraisingu pro první kolo volby. 

Republikové předsednictvo ukládá provést fundraising pro senátní kampaň Li
bora Michálka mediálnímu odboru.

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

Zasedání ukončil místopředseda Jakub Michálek.
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