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O čem budeme mluvit? 

 

 

…převyprávím příběh o tom, jak jsme kandidovali 

do Poslanecké sněmovny, ale nechtěli jsme 

hlasy. 



Vymyslel jsem spoustu nápadů… 

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme 

každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. 

Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz. 



Zákon č. 424/1991 Sb. 

Zákon o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích 
 

 



Začal sběr podpisů. 



Začal sběr podpisů. 



Začal sběr podpisů. 



Začal sběr podpisů. 



Začal sběr podpisů. 



Začal sběr podpisů… 



…který se zadařil. 

 



…který se zadařil. 

 

1618 podpisů 



Žádost šla na Ministerstvo. 



…první námitky. 

Problém nebyl v názvu, ale v tom, že nechceme 

uspět, čemuž odpovídaly i stanovy. 



Překvapení. 

20. července 2021 
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…a začal maraton. 

Na podání kandidátek jsme měli asi týden. 

Každá kandidátka se podává skrze 
nekandidujícího zmocněnce na příslušném 
krajském úřadě. 

Podání: kandidátka + prohlášení kandidáta + 
potvrzení o složení kauce – nelze pouze 
oskenovat! 

Zachránil nás nový metodický pokyn 
Ministerstva vnitra 

 



…a začal maraton. 



…a začal maraton. 

+ prohlášení kandidáta jako 

autorizovaná kopie 



Odstraňování závad. 

Nikde jsme včas nedodali potvrzení o složení 

kauce – nebyl čas. 



Odstraňování závad. 

Nikde jsme včas nedodali potvrzení o složení 

kauce – nebyl čas. 

„Místo“ znamená adresu trvalého pobytu 



Odstraňování závad. 

Nikde jsme včas nedodali potvrzení o složení 

kauce – nebyl čas. 

„Místo“ znamená adresu trvalého pobytu 

Povolání 



Odstraňování závad. 
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Nikde jsme nedodali číslo bankovního účtu v 

případě zamítnutí kandidátky 

Někde chyby ve jménu, v adresách 

…a oblíbené spojovníky a tečky. 



Odstraňování závad. 

 



Odstraňování závad. 

Něco chodilo mailem, něco datovkou, s něčím 

mi volali (neustále). 



Odstraňování závad. 

Něco chodilo mailem, něco datovkou, s něčím 

mi volali (neustále). 

Weby krajských úřadů – často hrůza. 



Bankovní účty a kauce 

Výpis z rejstříku politických stran s kolkem 

Ministerstva vnitra. 

 

 

 

 

 



Bankovní účty a kauce 



Bankovní účty a kauce 

Volební účet pro financování volební kampaně. 



Bankovní účty a kauce 

Volební účet pro financování volební kampaně. 

…tedy pokud nějakou vůbec chcete vést, 

když do Sněmovny ani nechcete.  



Ale taky se zadařilo. 

 

 

 

 

 

 

 

Přístě bych uvítala, kdyby mi u toho nevybouchla 
datovka.  



…a pak znova, aby nevybouchla. 

 



…a pak znova, aby nevybouchla. 

 



…a pak znova, aby nevybouchla. 

 



Média si začala všímat. 

 



A pak si znovu začala všímat. 

 



A pak konečně i směrem, kterým jsme chtěli. 

Radiožurnál – vizitky s kandidáty 
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Volební kalkulačky 



A pak konečně i směrem, kterým jsme chtěli. 

Povinně vyhrazený čas ve vysílání – Radiožurnál 

a Česká televize 
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Volby 

 



Volby 

 



Trochu spamu na závěr 

 



Práce pokračuje 



Práce pokračuje 

 



Děkujeme! 
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Děkujeme! 

Děkujeme, že jste svojí pomocí umožnili tohle 

celé zrealizovat. Bez vás a vaší podpory by se 

nic z tohoto nepovedlo. 

Jsme historicky první strana, která kandidovala, 

ale nechtěla uspět, pouze chtěla ve volební 

soutěži sdělit světu, že ke svobodě se 

neprovolíme a k totalitě se jde velice snadno. 

Myslím, že to nebyla naše poslední kandidatura! 



Přijďte příště 

První středu v prosinci bude přednášet Vláďa 

Krupa o předchůdci současného Green Dealu; 

bude tedy mluvit o New Dealu. 

 

Středa 3. listopadu 

v 19 hodin v (de)Centrále 


