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Poskytnutí pomoci policistce

Vážená paní komisařko,

dne 14. 11. 2013 jste se na nás obrátila s žádostí o sdělení informace podle ustanovení § 18
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto Vám zdvořile poskytujeme odpovědi na Vaše otázky:

1. Z jaké adresy vykonává vaše strana svoji činnost?
Pokud máte na mysli adresu fyzického sídla, pak naše politická strana nemá vlastní bu-
dovu nebo jiný prostor určený pro styk s veřejností, ačkoliv nyní po obdržení státního
příspěvku uvažujeme o zřízení kontaktního centra Pirátů.

2. K jakým účelům slouží České pirátské straně adresa Dalimilova 6, Praha 3? Vyvíjí
vyvíjí vaše strana z této adresy svoji činnost?
Uvedená adresa je sídlem České pirátské strany ve smyslu § 6 odst. 2 písm. b) bod 2
zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve
znění pozdějších předpisů. Sídlo je zapsané v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) tohoto zá-
kona v rejstříku stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra České republiky. Tuto sku-
tečnost si lze ověřit výpisem z tohoto rejstříku dostupným na adrese http://aplikace.mvcr.
cz/seznam-politickych-stran/. Na uvedené adrese je vyhrazena část skladovacího pro-
storu ke skladování propagačních materiálů (vlajky, bannery apod.). Podrobnější infor-
mace může poskytnout místopředsedkyně strany PhDr. Lenka Wagnerová, trvale bytem
na téže adrese, lenka.wagnerova@pirati.cz, tel. 605 583 724.
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3. Kdo z České pirátské strany je zodpovědný za provoz internetové stránky na do-
méně sledujseriály.cz, kdo ji spravuje, kdo ze strany se zabývá hrazením provozu
domény a přidružených služeb?
Česká pirátská strana uvedenou doménu neprovozuje. Podle veřejně dostupných údajů
služby http://www.nic.cz/whois/?d=sledujserialy.cz jemajitelem uvedené domény pan Petr
Gottwald, Podevsí 418, 68709 Boršice, tel. 604 788 521. Ten ji také uvádí mezi svými re-
ferencemi na internetové stránce http://petrgottwald.cz/sleduj-serialy.html. Doporučujeme
Vám obrátit se na něho jako na majitele domény, neboť Vámi položená otázka nijak ne-
souvisí s Českou pirátskou stranou a neznáme na ni odpověď.

Vzhledem k tomu, že jste svou zprávu doručenou do naší datové schránky nazvala „zkres-
lování údajů o stavu hospodaření a jmění,“ jsme nuceni se zásadně ohradit proti jakému-
koliv spojování České pirátské strany s takovým podezřením. Česká pirátská strana má
zcela průhledné hospodaření a jako jediná politická strana veškeré účetní doklady zve-
řejňuje na internetových stránkách http://www.pirati.cz/fo/spisy/start. Pokud byste potře-
bovala další informace o našem hospodaření, obraťte se prosím na vedoucího našeho
finančního odboru pana Petra Viletu, petr.vileta@pirati.cz, tel. 608 445 655.

S úctou

Mgr. Bc. Jakub Michálek
1. místopředseda Pirátů
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