
sp. zn. …...................................... 

Potvrzení o zastoupení  

Zastupovaný: Česká pirátská strana, se sídlem Řehořova 19, Praha 3, Žižkov
organizační složka: .......................................
zastoupena: ..................................., e-mail: .........................................

Zástupce: Jméno: ......................................................nar. ….................................
trvale bytem: …..................................................................................... 

Rozsah zastoupení: Zástupce  je  oprávněn  jménem  zastupovaného  samostatně  právně
jednat, pokud jde o následující právní jednání: 

□ posílání objednávek a uzavírání smluv s plněním do 50 000 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

Zmocnění je omezeno působností daného orgánu.

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

Časové omezení: Zástupčí oprávnění trvá do …..................................

V …........................... dne …............................

Za zastupovaného: 

…....................................................

Za zástupce:

Zmocnění přijímám a potvrzuji,  že jsem byl poučen o vnitřních předpisech zastupovaného
(viz druhá strana) a zavazuji se je při zastupování dodržovat.

…....................................................



Poučení o uzavírání smluv jménem České pirátské strany a omezení vyplývajících z je-
jích vnitřních předpisů

Rozpočtová kapitola: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/212800000 

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 závazků 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 republikového předsednictva (zámě-
ry nad 5 000 Kč) nebo také republikového výboru (záměry nad 50 000 Kč), a v případě za-
kázky s celkovými náklady nad 50 000 Kč vypsat veřejné výběrové řízení; žádosti o souhlas
se zasílají do podatelny https://redmine.pirati.cz/projects/ps/wiki/Podatelna  

d)  hospodařit  pouze  elektronicky;  čerpat  peníze  lze  za  výše uvedených  předpokladů  ze
spravované rozpočtové položky prostřednictvím žádosti o proplacení podané finančnímu od-
boru strany https://www.pirati.cz/fo/admin/new_refund 

e) zaslat  smlouvy a objednávky bez zbytečného odkladu správci  registru smluv tak,  aby
mohly být zveřejněny, viz  https://www.pirati.cz/ao/pravidla/registr, 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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