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R O ZH O D N U T Í

Ministerstvo vnitra projednalo podle § 23 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), kandidátní listinu politické strany
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních
úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA
a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním
programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního
obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME
SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát
VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni
a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post)
komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní
politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ
OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž
jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU
A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši
podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo
dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE
ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi
naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU,
SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit,
KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229,
11121 Praha pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května 2014,
a rozhodlo takto:
podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do Evropského parlamentu
r e g i s t r u j e kandidátní listinu politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou
a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně,
VYROVNANÝ
rozpočet,
MINIMALIZACI
byrokracie,
SPRAVEDLIVOU
a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ
demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale
i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud
nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU
PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní
FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá
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o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit
dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI
DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT
SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li
se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo
města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z
jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU,
SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit,
KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121
Praha.
Odůvodnění
Dne 21. února 2014 podala výše uvedená politická strana kandidátní listinu.
O některé další náležitosti a kandidáty, včetně změny jejich pořadí, byla kandidátní listina
zmocněnkyní politické strany doplněna ve dnech 25. února, 14. března, 18. března
a 24. března 2014.
Ministerstvo vnitra přezkoumalo podle § 23 odst. 1 zákona o volbách do Evropského
parlamentu podanou kandidátní listinu a zjistilo, že na kandidátní listině je uveden vyšší
počet kandidátů, než umožňuje § 22 odst. 4 zákona o volbách do Evropského parlamentu,
že zmocněnkyně politické strany je současně kandidátkou, a že u některých kandidátů chybí
náležitosti podle § 22 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu.
Dne 25. března 2014 byla výše uvedená politická strana prostřednictvím
zmocněnkyně písemně vyzvána Ministerstvem vnitra k odstranění závad podané kandidátní
listiny.
Na základě uvedené výzvy byly všechny vady kandidátní listiny ve lhůtě podle § 23
odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu odstraněny.
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách do
Evropského parlamentu, rozhodlo Ministerstvo vnitra způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí a koalice,
které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany
u Nejvyššího správního soudu České republiky v Brně, Moravské náměstí 6,
657 40 Brno, Česká republika; (§ 56 a § 58 odst. 1 zákona o volbách do
Evropského parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 23 odst. 4
zákona o volbách do Evropského parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení
na úřední desce Ministerstva vnitra v budově v sídle Státní volební komise,
náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, Česká republika).
Otisk úředního razítka

JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení
elektronicky podepsáno

Vyvěšeno na úřední desce dne 4. dubna 2014
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