
 Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

 Čestné prohlášení 
 o splnění předpokladů podle bodu 6.1 výzvy k předložení nabídek 

 Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel: 

 a)  nebyl  v  zemi  svého  sídla  v  posledních  5  letech  před  zahájením  výběrového  řízení 
 pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin  uvedený  v  příloze  č.  3  zákona  č.  134/2016  Sb. 
 nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele  1  , 

 b)  nemá  v  České  republice  nebo  v  zemi  svého  sídla  v  evidenci  daní  zachycen  splatný 
 daňový nedoplatek, 

 c)  nemá  v  České  republice  nebo  v  zemi  svého  sídla  splatný  nedoplatek  na  pojistném  nebo 
 na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

 d)  nemá  v  České  republice  nebo  v  zemi  svého  sídla  splatný  nedoplatek  na  pojistném  nebo 
 na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

 e)  není  v  likvidaci,  nebylo  proti  němu  vydáno  rozhodnutí  o  úpadku,  nebyla  vůči  němu 
 nařízena  nucená  správa  podle  jiného  právního  předpisu  nebo  v  obdobné  situaci  podle 
 právního řádu země sídla dodavatele, 

 f)  není  obchodní  společností,  ve  které  veřejný  funkcionář  uvedený  v  §  2  odst.  1  písm.  c) 
 zák.  č.  159/2006  Sb.  2  ,  o  střetu  zájmů,  v platném  znění  nebo  jím  ovládaná  osoba  vlastní 
 podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

 g)  neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f). 

 Toto čestné prohlášení podepisuji jako  3 

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

 V ………………… dne ………………  …………………………………………… 
 Podpisy: 

 3  např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva  a.s., jednatel/é s. r. o. atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, 
 podepisování se děje způsobem zapsaným v OR 

 2  tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu  státní správy, v jehož čele není člen vlády 

 1  k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem  právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a 
 zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat 
 tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v 
 statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
 splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická 
 osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
 dodavatele a vedoucí pobočky závodu 


