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Změna členů statutárního orgánu

Vážení,

oznamujeme Vám následující změnu ve složení statutárního orgánu České pirátské strany:

Dne 4. 12. 2013 zvolilo celostátní fórum dosavadního 1. místopředsedu Mgr. Bc. Jakuba Mi-
chálka do kontrolní komise. Funkce člena kontrolní komise a funkce člena republikového před-
sednictva jsou podle stanov neslučitelné (čl. 6 odst. 10 stanov). Mgr. Bc. Jakub Michálek ozná-
mil téhož dne, že si volí funkci člena kontrolní komise (čl. 17 odst. 3 stanov). Tímto okamžikem
zanikla jeho funkce 1. místopředsedy z důvodu neslučitelnosti. Protože se celostátní fórum ne-
usneslo jinak, tímto okamžikem se posunulo pořadí místopředsedů (§ 29 odst. 3 jednacího
řádu).

Oznamuje Vám tedy nové složení republikového předsednictva, které je statutárním orgánem
České pirátské strany (čl. 10 odst. 2 písm. a) stanov):

Předseda PhDr. Ivan Bartoš, Ph. D., nar. 20. 3. 1980,
U Botiče 1390/3, 140 00 Praha

1. místopředsedkyně PhDr. Lenka Matoušková, nar. 15. 11. 1960,
Vítkovická 378, 199 00 Praha

2. místopředseda Mikuláš Ferjenčík, nar. 19. 3. 1987,
Oblouková 491/14, 101 00 Praha

3. místopředseda PaedDr. Ivo Vašíček, nar. 5. 12. 1961,
Bílovická 437, 696 15 Čejkovice

Funkce 4. místopředsedy není obsazena. Vzhledem k tomu, že výše uvedené změny nejsou
vázány na rozhodnutí žádného orgánu, tyto změny nedokládáme usnesením (§ 10 zákona
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č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a contrario).

Títmo žádáme ministerstvo vnitra, aby provedlo potřebné změny

− v rejstříku politických stran a politických hnutí podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. b), odst. 4
zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

− v informačním systému datových schránek zneplatněním přístupových údajů bývalých
členů statutárního orgánu jako oprávněných osob, případně vydáním přístupových údajů
novým členům statutárního orgánu podle ustanovení § 12 odst. 3, resp. § 9 odst. 3 zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

S úctou

PhDr. Ivan Bartoš, Ph. D.
předseda Pirátů

Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon
učiněný písemně a podepsaný (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů).
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