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Čestné prohlášení o splnění způsobilosti 
 

Prohlašuji jménem popř. za účastníka o předmětnou veřejnou zakázku, že:   

a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, anebo jsem nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen pro obdobný trestný čin podle právního řádu země svého sídla ve 

smyslu ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“) (Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a 

zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat: a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.); 

b) nemám v České republice nebo v zemi mého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, a to ani ke spotřební dani; 

c) nemám v České republice nebo v zemi mého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona; 

d) nemám v České republice nebo v zemi mého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve smyslu 

ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona; 

e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti mně nařízena 

nucena správa podle jiného právního předpisu, ani nejsem v obdobné situaci podle právního 

řádu země mého sídla ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

 

Dále prohlašuji, že splňuji požadavky profesní způsobilosti dle požadavků zadavatele, tj. že disponuji 

doklady v souladu s čl. V. odst. 5.3 Výzvy a tyto doklady budou zadavateli předloženy před podpisem 

smlouvy v případě, že má nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V……………… dne …………… 
 
 
 
Osoba oprávněná jednat jménem účastníka /za účastníka 
Titul, jméno, příjmení: 
Funkce: 
Podpis oprávněné osoby: 
 
 
………………………………………………….. 


