
�eská pirátská stranaZavadilova 1297/3160 00 Praha 6

Tel.: 777 306 808 Mail: info�eskapiratskastrana.z Web: http://www.eskapiratskastrana.z I�: 713 39 698

�eská pirátská strana · Zavadilova 1297/3 · 160 00 Praha 6Ministerstvo vnitraOdd¥lení volební a sdruºováníNám¥stí Hrdin· 3140 21 Praha 4
Odpov¥¤ na dopis zna£kyMV-39553-11/VS-2009 ze dne18. 11. 2009 Na²e zna£kaRP 1/2009 Praha24. 11. 2009�eská pirátská strana � zm¥na stanov a statutárního orgánuVáºená paní Voseká,zasíláme vyjád°ení k va²emu dopisu, kterým odmítáte registrai zm¥ny stanov �eské pirátskéstrany a zm¥nu obsazení statutárního orgánu.Za prvé, ve v¥i zm¥ny stanov máme zato, ºe ministerstvo vnitra jako správní orgán neposou-dilo p°eloºenou zm¥nu stanov v její elistvosti, ale soust°edilo se pouze na jeden z institut·,jehoº zm¥nu si vyloºilo proti smyslu textu, tj. aniº by re�ektovalo zm¥ny v úvodníh £láníh.Máme tím na mysli:1. Správní orgán si vyloºil zm¥nu názvu £lánku VII, který se d°íve jmenoval Krajská sdru-ºení a nov¥ se jmenuje Oblastní sdruºení, jako pouhé p°ejmenování organiza£ní jed-notky. S takovým výkladem nesouhlasíme, protoºe je v rozporu s úvodním £l. V odst. 2,podle n¥hoº jsou oblastní sdruºení jak krajská a místní, která jsou v hierarhiké struk-tu°e, a pojem oblastní sdruºení a krajské sdruºení tak nelze bez dal²ího identi�kovat,protoºe by tím byl ignorován systematiký výklad normativního právního aktu.2. Oblastní sdruºení, narozdíl od krajského sdruºení v p°edhozíh stanováh, zde vy-stupuje jako legislativní zkratka, oº okamºit¥ plyne z £l. V odst. 2, kde jsou oblastide�novány taxativním vý£tem. Srovnej legislativní zkratku politiká strana v zákon¥o £. 247/1995 Sb., o volbáh do Parlamentu, kde sousloví politiká strana zkrauje vý-raz politiká strana a politiké hnutí, které de�nuje zákon £. 424/1991 Sb., o sdruºovánív politikýh stranáh a v politikýh hnutíh).3. Postup, který správní orgán pouºil na výklad stanov, nerespektoval klasikou hierarhiinormativního právního aktu, jeº nejprve °e²í otázky obené a potom teprve otázkyzvlá²tní. Je patrné, ºe £l. V pat°í do obené £ásti, protoºe p°edhází £l. VI nazvanémuObené zásady a protoºe následujíí £lánky VII aº XIII upravují zvlá²tní instituty,k nimº se v obeném £l. V nahází korespondujíí odráºka.
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4. Nelze se proto divit záv¥ru správního orgánu, který ozna£uje £l. V odst. 2 za nesrozumi-telný. Pokud ten, kdo normativní právní akt vykládá, vyhází ze zvlá²tního ustanovení(bez ohledu na systém normativního právního aktu), které si vyloºí a priori, mohou muuniknout základní zám¥ry aktu a m·ºe ho vykládat i proti jeho smyslu. Protoºe v¥ta,kterou správní orgán shledává nesrozumitelnou, je (jak bylo shora vyloºeno) legálníde�nií taxativním vý£tem, stává se nesrozumitelným i zbytek textu. A margo nutnopoznamenat, ºe termín oblast se narozdíl v územním £len¥ní státu, podle n¥hoº £l. VIIodst. 1 p·sobnost organiza£níh jednotek p°edvídá, v·be nevyskytuje, a správní orgántedy musí p°ihlíºet k legální zkrate zavedené £l. V odst. 2.Pro úplnost stru£n¥ uvádíme význam odkazovanýh ustanovení.1. Organiza£ní jednotky se nazývají oblastní sdruºení (£l. V odst. 2) a vytvá°í se naúzemním prinipu (£l. VII odst. 1), £ímº se míní p°edev²ím ústavní zákon £. 347/1997Sb., o vytvo°ení vy²²íh územníh samosprávnýh elk·, ve zn¥ní pozd¥j²íh p°edpis·.2. Zela konkrétn¥ pak oblastními sdruºeními jsou sdruºení krajská a sdruºení místní (£l.V odst. 2 za st°edníkem). Kaºdé sdruºení místní musí p·sobit uvnit° sdruºení místníhoa je mu pod°ízeno (£l. V odst. 2 v¥ta druhá).3. Takový výklad neobsahuje ºádné rozpory s ºádnou £ástí textu a protoºe p°i p°ijímánízm¥ny stanov v �eské pirátské stanov nebylo o tomto výkladu sporu; domnívámese proto, ºe takový výklad je adekvátní a odpovídá významu textu jak z hlediskajazykového, tak z hlediska systematikého.V návaznosti na p°edloºený výklad ºádáme, aby správní orgán zahájil °ízení o registraizm¥ny stanov, které statutární orgán �eské pirátské strany na základ¥ usnesení nejvy²²íhoorgánu strany upravilo tak, aby jejih � shora zevrubn¥ popsaný � výklad byl jednozna£nýnade v²í pohybnost.Za druhé, protoºe p°edhozí návrh neobsahoval poºadované informae o £leneh nov¥ zvo-leného republikového p°edsednitva, statutárního orgánu �eské pirátské strany, dopl¬ujemeje:p°edseda strany PhDr. Ivan Barto², narozen 20. 3. 1980,U Boti£e 1390/3, 140 00 Praha 4-Mihle,1. místop°edseda B. Kamil Horký, narozen 4. 2. 1979,Ho°enie 17, 551 01 Jarom¥°,2. místop°edseda Mihal Zdraºil, narozen 28. 12. 1977,Lazeká 44, 779 00 Olomou,3. místop°edseda Robert Adámek, narozen 21. 11. 1978,Výstavní 2475/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,4. místop°edseda Ing. Ji°í Rezek, narozen 23. 1. 1983,�apkova 117, 353 01 Mariánské Lázn¥.



S p°átelským pozdravemIvan Barto², p°edseda �eské pirátské stranyP°ílohaZápis ze sh·ze, na kterém byl zvolen nový statutární orgánNávrh na zm¥nu stanov �eské pirátské strany


