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Žádost o vyplacení příspěvku na mandát

Česká  pirátská  strana,  zkratka  Piráti,  sídlem  Praha  4,  U  Botiče  1390/3,  IČO
71339698, datová schránka b2i4r6j, za kterou jedná jménem republikového před-
sednictva  místopředseda  Bc.  Jakub Michálek, narozen  6.  2.  1989,  Zenklova 193,
Praha 8,  na základě předchozí telefonické výzvy ministerstva financí,

podává žádost
v souladu s § 20 odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách

a v politických hnutích,

o vyplacení příspěvku na mandát senátora Mgr. Libora Michálka, MPA, zvoleného
v roce 2012 ve volebním obvodu č. 26 za koalici „Michálek do Senátu – Koalice Pirá-
tů,  Strany zelených a KDU-ČSL“,  na jejíž  přihlášku k  registraci navrhli  kandidáta
Piráti. Příspěvek za první pololetí roku 2013 uhraďte na transparentní bankovní účet
Pirátů 2000074033/2010 vedený u banky FIO.

Odůvodnění:

Podle § 20 odst.  3 zákona  č. 424/1991 Sb.,  o sdružování v politických stranách a
v politických hnutích, v platném znění, vzniká nárok na příspěvek na mandát politické
straně,  která předložila  ve  stanovené lhůtě úplnou výroční  finanční  zprávu.  Naše
výroční finanční zpráva za předchozí rok byla úplná. Zpráva byla též předložena ve
stanovené  lhůtě.  Totéž  platí  pro  výroční  finanční  zprávy  v předchozích  letech.
Vyplacený příspěvek bude do 30 dnů od převedení rozdělen mezi koaliční strany
rovným dílem podle nominační smlouvy. Česká pirátská strana svou část příspěvku
použije  v  souladu  se  svými  vnitřními  předpisy  výhradně  na  platby  státu,  služby
veřejnosti a akce s mezinárodním významem; zcela vyloučeno je použití na reklamu.

S pozdravem

Bc. Jakub Michálek
místopředseda Pirátů
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