
MINISTERSTVO FINANCÍ                                                    
Odbor 14 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
                                                                   
                                 
                                                                                                                             
                                                                                               V Praze dne 11. listopadu  2013                              
                                                                                    PID: MFCR3XMLNT 
                                                                                               Č.j.: MF-107498/2013/14-1403 
 
Česká pirátská strana 
IČ 71339698 
Dalimilova 457/6 
130 00 Praha 3 
 
 
 
 
Věc: Oznámení  o  zahájení  řízení  a  možnosti  se  vyjádřit k podkladům rozhodnutí, které se 
        týkají výplaty příspěvku na úhradu volebních nákladů  za  výsledky  voleb do Poslanecké 
        sněmovny, konaných ve dnech 25. a 26. 10.  2013       
 

 
Oznamujeme, že Ministerstvo financí jako věcně příslušný orgán podle § 85 zákona 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahajuje řízení vedené podle části druhé zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci výplaty příspěvku na 
úhradu volebních nákladů za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, které se konaly ve 
dnech 25. a 26. 10.  2013.       

 
Podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb. bude politické straně, která ve volbách získala 

nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, za každý odevzdaný hlas ze státního 
rozpočtu uhrazeno 100 Kč. 

 
 Místopředseda Českého statistického úřadu dopisem ze dne 29. 10. 2013 zaslal  
Ministerstvu financí přehled s počty získaných mandátů poslanců a počty získaných hlasů 
voličů podle kandidujících volebních  stran a hnutí ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR,  konaných ve dnech 25. a 26. 10. 2013.  
         

 
 V dopise Českého statistického úřadu je uvedeno, že Česká pirátská strana   získala 
132 417 platných hlasů, tj. 2,664 % z celkového počtu platných hlasů. Na základě těchto 
údajů propočítalo Ministerstvo financí výši příspěvku na úhradu volebních nákladů za 
výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České pirátské straně.  Výše tohoto příspěvku činí  
13 241 700 Kč. V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu se může Česká pirátská strana  
k tomuto propočtu vyjádřit. 

 
 Ministerstvo financí vydá rozhodnutí ve věci výplaty příspěvku na úhradu volebních 

nákladů až obdrží podle § 85 zákona č. 247/1995 Sb. od Poslanecké sněmovny, po ověření 
volby poslanců, údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany              



a politická hnutí. Toto sdělení Poslanecké sněmovny je pro Ministerstvo financí závazné              
a bude podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci výplaty příspěvku na úhradu volebních 
nákladů za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. 
 

V souvislosti s výplatou příspěvku na úhradu volebních nákladů žádáme o sdělení 
čísla bankovního účtu, na který bude poukázán České pirátské straně  příspěvek na úhradu 
volebních nákladů. Sdělení zašlete do 22. listopadu 2013  na adresu Ministerstvo financí, 
odbor 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I., Letenská 15, 118 10 Praha 1. 

 
 
 
 

 
                                    ředitel odboru 14  

Financování kapitol státního rozpočtu I. 
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