
Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00     
     
  V Praze 24.7.2019 

Výběrové řízení na auditora na rok 2019-21 

Česká pirátská strana vypisuje výběrové řízení na auditora podle § 17, odstavec 9 zákona č. 424/1991 
Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 

• Zakázka se týká auditu účetní závěrky za rok 2019 s možností opce na další dva roky za 
shodných podmínek 

• Podklady pro zpracování auditu dodá strana ve spolupráci s účetní firmou v digitální podobě a 
vhodném formátu (dle vzájemné dohody). Orientační rozsah účetnictví - účetní deník 2018 měl 
cca 12.000 řádků. Z 95% jde o bankovní výpisy a přijaté faktury. Rozsah 2019-21 
předpokládáme srovnatelný. 

• Zahájení práce na auditu - podzim (účetnictví za první pololetí), konečná zpráva auditora se 
všemi náležitostmi musí být předána zadavateli nejpozději do 28.2. následujícího roku. 
Zadavatel poskytne auditorovi veškerou potřebnou součinnost. 

• Nabídku mohou podat všichni auditoři, zapsaní v seznamu auditorů Komory auditorů České 
republiky nejpozději do dne 31.8.2019, 23:59:59 hodin. Nabídku zašlete na adresu: 
ales.krupa@pirati.cz  

• Maximální nabídková cena byla stanovena na 90.000 Kč bez DPH. 
• Zveřejnění totožnosti - nabízející musí uvést svoje jméno, u firmy název firmy a vlastníky, které 

lze ověřit z veřejných zdrojů. Zasláním nabídky souhlasí se zveřejněním a zpracováním svých 
osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením. 

• Svobodná licence - zasláním nabídky souhlasí nabízející se zveřejněním všech příslušných 
smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě smluv. Souhlasí také s tím, 
že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek licence CC-
BY-SA. 

• Souhlas s pravidly - zasláním nabídky souhlasíte s pravidly výběrových řízení strany i zvláštními 
pravidly uvedenými u daného výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu 
nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění z naší strany, není-li 
to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla 
daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit. 

• S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva o dílo. 

Aleš Krupa 
vedoucí kanceláře České pirátské strany
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