
 
POTVRZENÍ O ZASTUPOVÁNÍ 

Česká pirátská strana
IČO 71339698
Na Moráni 360/3, Praha 2
Zastoupená: ______________________________
(dále jen „zastupovaný“) 

a

Jméno a příjmení: _________________________

Datum narození: _____________

Bydliště: ___________________________________

(dále jen „zástupce“) 

1. Rozsah zastoupení

1.1 Zástupce je oprávněn jménem zastupovaného samostatně právně jednat, pokud jde o následující právní jednání: 
 posílání objednávek a uzavírání smluv s plněním do 100 000 Kč□
 podepisování koaličních a jiných politických smluv na krajské úrovni□
 podepisování smluv o společné nominaci kandidáta do Senátu□
 jednání se zahraničními Pirátskými stranami□
 jednání s orgány veřejné moci ve věci jejich zákonné kompetence□
 veřejné politické vystupování jménem strany□
 zástupce je hospodářem podle interních předpisů ve vztahu ke všem rozpočtovým položkám ve správě mediálního □

odboru s výjimkou personálních výdajů
1.2 Zmocnění je omezeno působností daného orgánu.
1.3 Toto zmocnění neomezuje vnitřní předpisy strany, kterými se musí zástupce řídit (https://wiki.pirati.cz/rules/start)

2. Důvod zastoupení a časové vymezení

2.1  zástupce je člen strany a je tímto pověřen ji zastupovat□
 zástupce je tímto zmocněn k zastupování a tato listina je plná moc□

2.2 Oprávnění zástupce trvá po dobu platnosti smlouvy _____________________________/mandátu_________________________.
2.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své svobodné a vážné vůle. 
2.4 Zástupce  potvrzuje, že byl poučen o vnitřních předpisech zastupovaného a zavazuje se je při zastupování dodržovat.
2.5 Zástupce potvrzuje, že si řádně přečetl přílohu č.1, která je součástí této smlouvy. 

V _______________________________ dne _____________________

___________________________________   _________________________________

             Česká pirátská strana        Zástupce

            Aleš Krupa/Ivan Bartoš
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Příloha č.1 k Potvrzení o zastupování

Poučení o uzavírání smluv jménem České pirátské strany  a omezení vyplývajících z jejích vnitřních
předpisů

Rozpočtová kapitola: https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocty/2020/

Hospodář je povinen:

a)  postupovat  hospodárně,  s  nezbytnou  loajalitou  vůči  straně,  v  souladu  s  jejími  vnitřními  předpisy
https://www.pirati.cz/rules/start i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,

b) zdržet se hospodaření a slibů v rozporu s politikou strany, nepřiměřených výdajů (alkohol, občerstvení na večírek, taxi, apod.),
zastupovat stranu ve vlastní věci nebo jiném střetu osobního zájmu a zájmu strany (aniž by byl nahrazen), dlouhodobých závaz-
ků bez možnosti výpovědi a dále právního zatížení majetku,

c) ještě před objednávkou, uzavřením smlouvy, veřejným vyhlášením výběrového řízení nebo jiným vznikem závazku odhadnout
celkové náklady záměru,  ujistit se, že má tyto prostředky v jím spravované rozpočtové položce, a zajistit souhlas příslušného
týmu. Záměry nad 10.000,- Kč musí schválit Krajské předsednictvo, nad 100.000,-  Kč Krajské fórum ve  forum.pirati.cz nebo
https://redmine.pirati.cz/

d)  hospodařit  pouze  elektronicky;  čerpat  peníze  lze  za  výše  uvedených  předpokladů  ze  spravované  rozpočtové  položky
prostřednictvím žádosti o proplacení podané finančnímu tým strany https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/nova/

e) zaslat smlouvy a objednávky bez zbytečného odkladu správci registru smluv nebo personálnímu odboru tak, aby mohly být
zveřejněny,  viz https://www.pirati.cz/ao/pravidla/registr a  https://wiki.pirati.cz/po/smlouvy#lhuty,  a  dále  každý výdaj  řádně
doložit ve stanovené lhůtě dokladem podle daňových předpisů. Strana není zavázána uhradit náklady schváleného výdaje, pokud
doklad neobdrží ani v dodatečně určené lhůtě. 

 

Kompletní pravidla hospodaření jsou v na webu https://www.pirati.cz/rules/prah 

Dále jsou k dispozici návody  https://www.pirati.cz/fo/navody/start 
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