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Předání volební nahrávky za Českou pirátskou stranu

Politická strana: Česká pirátská strana

Volby: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ko-
nané ve dnech 25.-26. října 2013

Vážení,

dovolujeme si tímto zdvořile oznámit, že ve věci volební nahrávky politické strany ve smyslu
§ 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, bude jménem
České pirátské strany jednat předseda PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

O této skutečnosti Vás informujeme z toho důvodu, že zvolení nového předsedy dosud nebylo
zapsáno do rejstříku politických stran a politických hnutí. Tento zápis má ovšem pouze dekla-
ratorní význam, rozhodný je skutečný stav uvedený v tomto oznámení.

Předseda je ve všech věcech oprávněn pověřit jednáním jiného místopředsedu nebo člena
strany a může též k určitému jednání jménem strany podle svého uvážení zmocnit jinou osobu.

Mgr. Bc. Jakub Michálek
1. místopředseda Pirátů
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