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Audit účetní závěrky NROS za roky 2022, 2023 a 2024
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Nadace rozvoje občanské společnosti ( NROS )
Martin Fuk, předseda správní rady (kontakt: martin.fuk66@gmail.com)
Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5
49279416
CZ49279416
N 23 vedená ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je ověření účetní závěrky nadace a zpracování auditorské zprávy v souladu
s těmito normami a standardy:
- Právními normami ČR upravujícími oblast účetnictví, které jsou platné k datu sestavení
účetní závěrky. Jde o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášku 504/2002 Sb. a české
účetní standardy pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.
- Zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Vlastní statutární audit bude realizován v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve
znění pozdějších změn, doplňků a s mezinárodními auditorskými standardy.
Předpokládaná doba zahájení a ukončení zakázky:
Zakázka bude realizována v době od 1. října 2022 za celý účetní rok 2022 nejdéle do 30. června
2025 za účetní rok 2024.
Kvalifikační předpoklady
Zájemce musí splňovat základní kvalifikační předpoklady, které doloží předložením
následujících dokladů:
1. základní kvalifikační předpoklady (je možno nahradit výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů)
- Originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z OR nebo jiné evidence, má-li v ní být
Zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, výpis nesmí být starší než 3
měsíce.
- Čestné prohlášení, kterým Zájemce stvrzuje, že:
- není v likvidaci,
- na něj nikdy nebyl prohlášen konkurz.
- Čestné prohlášení, kterým Zájemce stvrzuje, že nemá nedoplatky:
- v evidenci daní a poplatků,
- na pojistném na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- na pojistném a na penále na sociální zabezpečení.
2. specifické kvalifikační předpoklady
- Ke splnění specifických předpokladů je Zájemce povinen předložit ověřenou kopii
registrace v seznamu auditorů nebo auditorských společností v souladu se zákonem
93/2009 Sb., v platném znění.

3. reference
- Zájemce zejména uvede seznam svých zkušeností s provedením auditu v jiných
neziskových organizacích a nadacích za poslední 3 dokončené účetní roky.
4. složení týmu,
- Zájemce uvede složení týmu určeného pro plnění zakázky včetně informací o
zkušenostech s plněním obdobných zakázek.
5. Harmonogram realizace
- Zájemce navrhne harmonogram provedení auditu v běžném roce, včetně
případných odchylek harmonogramu v prvním roce budoucí spolupráce.
Nabídková cena
Nabídková cena musí být předložena v české měně za celé tříleté období. Cena musí být
uvedena s DPH i bez DPH, včetně výše sazby. Zadavatel připouští poskytnutí části nebo celého
plnění formou „pro bono“ v rámci CSR aktivit Zájemce (tedy kombinací plnění na základě
smlouvy o poskytnutí auditorských služeb a zároveň zpětného plnění na základě darovací
smlouvy, přičemž o výši daru si může Zájemce snížit základ daně).
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Doručení nabídky
Zájemce odešle nabídku do datové schránky NROS: qgtj5i2 a to nejpozději 31. května 2022.
V předmětu uvede „výběr auditora“.

V Praze dne 21. dubna 2022

