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Já, níže podepsaný/á [vložte jméno osoby, která formulář podepisuje]: 

(pouze v případě fyzických osob) 
svým jménem 

(pouze v případě právnických osob) zastupující tuto právnickou osobu:  

 

Číslo občanského průkazu nebo 
pasu:  

 

(dále jen „osoba“) 

Úplný úřední název: 

Oficiální právní forma:  

IČO:  

Úplná úřední adresa:  

DIČ:  

 

(dále jen „osoba“) 

 

 

ČÁST I – ZÁVAZEK 

Já, níže 
podepsaný/á .................................................................................................................................... 

jakožto právní zástupce ........................................................................................................................... 

prohlašuji, že: 

 jsem se obeznámil/a s dokumenty k tomuto postupu soutěže, konkrétně s:   

o oznámením o soutěži zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie, 

o pravidly soutěže; 

 souhlasím s podmínkami stanovenými v těchto dokumentech; 

 předkládám přihlášku do soutěže: 

o coby jediný účastník(1) 

o jakožto člen se společnou a nerozdílnou odpovědností uskupení s 
názvem.........................................(2) 

 

ČÁST II ‒ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

1. SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝŠE UVEDENÉ OSOBY 

prohlašuji, že se výše uvedená osoba nachází v některé z následujících situací: ANO NE 

a) je v úpadku, předmětem insolvenčního řízení či se nachází v likvidaci, její majetek 
spravuje likvidátor nebo soud, má se svými věřiteli dohodu o vyrovnání, její obchodní 
činnost je pozastavena nebo je ve srovnatelné situaci vyplývající z podobných řízení 
podle vnitrostátních právních a správních předpisů; 

  

b) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 
porušuje své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení podle práva země, ve které je usazena, nebo země, v níž sídlí veřejný 
zadavatel, nebo země plnění veřejné zakázky; 

  

                                                
1 Nehodící se škrtněte. 
2 Nehodící se škrtněte. 
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c) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 
se dopustila vážného profesního pochybení tím, že porušila příslušné právní a správní 
předpisy nebo etické normy platné v oboru, v němž působí, či případného pochybení, 
jež má dopad na její profesní důvěryhodnost, pokud takové pochybení vykazuje 
známky úmyslu nebo hrubé nedbalosti, mimo jiné zejména těchto pochybení: 

 

i) z podvodných pohnutek nebo z nedbalosti zkreslování informací, které jsou 
požadovány pro ověření neexistence důvodů pro vyloučení a splnění kritérií pro 
výběr nebo jsou požadovány v rámci plnění veřejné zakázky; 

  

ii) uzavírání dohod s jinými hospodářskými subjekty s cílem narušit hospodářskou 
soutěž; 

  

iii) porušování práv duševního vlastnictví;   

iv) pokus o ovlivňování rozhodovacího procesu veřejného zadavatele v průběhu 
zadávacího řízení; 

  

v) pokus získat důvěrné informace, jež by ji neoprávněně zvýhodnily v udělovacím 
řízení;  

  

d) v pravomocném rozsudku bylo stanoveno, že je dotčená osoba vinna kterýmkoli z 
níže uvedených skutků: 

 

i) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství, vypracované aktem Rady ze dne 26. července 1995; 

  

ii) korupce ve smyslu článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských 
společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované právním aktem 
Rady ze dne 26. května 1997 a čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 
2003/568/SVV, jakož i korupce, jak je vymezena ve vnitrostátním právu země, v níž 
sídlí veřejný zadavatel, nebo země, v níž je usazena dotyčná osoba, nebo země 
plnění zakázky; 

  

iii) účast na zločinném spolčení ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV; 

  

iv) praní peněz nebo financování terorismu ve smyslu článku 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES; 

  

v) teroristické trestné činy ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV, nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi ve smyslu 
článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutí, nebo návod či pomoc při jejich 
spáchání nebo pokus o spáchání takových trestných činů ve smyslu článku 4 
uvedeného rozhodnutí; 

  

vi) dětská práce nebo jiné formy obchodování s lidmi ve smyslu článku 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU; 

  

e) v rámci plnění veřejné zakázky financované z rozpočtu Unie se dopustila závažných 
pochybení, jež vedla k předčasnému ukončení této veřejné zakázky, vymáhání 
náhrady škod nebo jiným smluvním sankcím, nebo která byla zjištěna při kontrolách, 
auditech či šetřeních provedených pověřenou schvalující osobou, Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům nebo Účetním dvorem;  

  

f) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 
se dopustila nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95; 
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g) pokud jde o situace vážného profesního pochybení, podvodů, korupce, jiné trestné 
činnosti, závažných nedostatků při plnění zakázky či nesrovnalostí, vztahují se na 
dotčenou osobu: 

i. fakta zjištěná při auditech nebo vyšetřování Účetního dvora, Evropského úřadu 
pro boj proti podvodům nebo útvaru interního auditu nebo při jakékoli jiné 
prověrce, auditu či kontrole prováděných na pokyn schvalující osoby orgánu EU, 
evropského úřadu nebo agentury či subjektu EU; 

ii. správní rozhodnutí, jež nejsou konečná a která mohou zahrnovat disciplinární 
opatření přijatá příslušným dozorčím orgánem odpovědným za ověřování 
dodržování zásad profesní etiky; 

iii. rozhodnutí ECB, EIB, Evropského investičního fondu nebo mezinárodních 
organizací; 

iv. rozhodnutí Komise týkající se porušení právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže nebo rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu týkající 
se porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže na úrovni Unie nebo 
členského státu nebo 

v. rozhodnutí o vyloučení učiněná schvalující osobou orgánu EU, evropského úřadu 
nebo agentury či subjektu EU.  

  

 

2. SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB S PRAVOMOCÍ K 
ZASTUPOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ NEBO KONTROLE VE VZTAHU K PRÁVNICKÉ OSOBĚ 

prohlašuji, že se fyzická či právnická osoba, která je členem správního, 
řídícího nebo dohlížecího orgánu výše uvedené právnické osoby nebo má ve 
vztahu k výše uvedené právnické osobě pravomoc k zastupování, 
rozhodování nebo kontrole (tak je tomu u ředitelů společností a členů 
správních či dohlížecích orgánů a v případě, kdy většinovým akcionářem 
společnosti je jediná fyzická osoba), nachází v některé z následujících 
situací: 

ANO NE Irelevantní 

situace uvedená v písm. c) výše (vážné profesní pochybení)    

situace uvedená v písm. d) výše (podvod, korupce nebo jiná trestná 
činnost)   

 

situace uvedená v písmenu e) výše (závažné nedostatky při plnění zakázky)    

situace uvedená v písm. f) výše (nesrovnalosti)    

 

 

 

 

 

3. SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ V NEOMEZENÉM 
ROZSAHU RUČÍ ZA DLUHY PRÁVNICKÉ OSOBY 

 prohlašuji, že fyzická či právnická osoba, která v neomezeném rozsahu ručí 
za dluhy výše uvedené právnické osoby, se nachází v některé z následujících 
situací:  

ANO NE Irelevantní 

situace uvedená v písm. a) výše (úpadek)    
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situace uvedená v písm. b) výše (neplacení daní nebo příspěvků na sociální 
zabezpečení) 

   

 

4.  DŮVODY PRO VYLOUČENÍ Z TOHOTO ŘÍZENÍ 

 prohlašuji, že výše uvedená osoba: ANO NE 

h) narušila hospodářskou soutěž tím, že byla zapojena do přípravy zadávací dokumentace 
pro toto zadávací řízení.  

  

 

5.  NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Pokud osoba podepisující toto prohlášení zjistí, že se ona sama nebo právnická osoba, kterou 
zastupuje, nebo jedna z osob, na něž se vztahují výše uvedená prohlášení, nachází v jedné z výše 
uvedených situací zakládajících vyloučení, je povinna uvést, jaká opatření byla přijata s cílem napravit 
tuto situaci zakládající vyloučení, čímž prokáže svou spolehlivost. Těmito opatřeními mohou být 
technická, organizační a personální opatření pro prevenci dalšího výskytu dané situace, nahrazení 
škody nebo zaplacení pokut. Doklady prokazující přijetí těchto opatření je třeba poskytnout v příloze 
k tomuto prohlášení. Toto ustanovení se nevztahuje na situace uvedené v odst. 1 písm. d) výše. 

 

Přijatá opatření(3): 

 

 

6. POSKYTNUTÍ DOKLADŮ NA VYŽÁDÁNÍ 

Osoba poskytne na vyžádání a ve lhůtě stanovené zadavatelem informace o osobách, které jsou členy 
správních, řídících nebo dohlížecích orgánů.  

Poskytne rovněž následující doklady týkající se samotné osoby nebo fyzických nebo právnických osob, 
které v neomezeném rozsahu ručí za dluhy osoby: 

 Pro účely situací uvedených v písmenech a), c), d) a f) aktuální výpis z trestního rejstříku, 
nebo – v případě jeho neexistence – aktuální rovnocenný doklad, jejž vydal soudní nebo 
správní orgán země, v níž je dotyčná osoba usazena, a z nějž vyplývá, že jsou tyto 
požadavky splněny.  

 Pro účely situace uvedené v písmenech a) nebo b) aktuální osvědčení, jež vydal příslušný 
orgán dotčeného státu. Tyto doklady musí prokazovat, že byly zaplaceny veškeré daně a 
sociální příspěvky, které má osoba platit, například DPH, daň z příjmu fyzických, resp. 
právnických osob a příspěvky na sociální zabezpečení. V případě, že osvědčení není v 
dotčené zemi vydáváno, může být nahrazeno místopřísežným prohlášením učiněným před 
soudním orgánem či notářem, anebo – v případě jeho neexistence – čestným prohlášením 
učiněným před správním orgánem či příslušnou profesní organizací země, v níž je tento 
subjekt usazen. 

Doklady, které již byly předloženy v rámci jiného řízení, není třeba předkládat.  

Datum vystavení těchto dokladů nesmí být starší než jeden rok před datem, kdy veřejný zadavatel o 
doklady požádal, a musí být k danému datu platné.  

Osoba podepisující toto prohlášení prohlašuje, že doklady již byly poskytnuty, uvede číslo postupu, v 
rámci kterého byly poskytnuty, a potvrdí, že situace dotyčné osoby (osob) se od doby, kdy byly tyto 
doklady poskytnuty, nezměnila.  

                                                
3 Pokud nebylo přijato žádné opatření, uveďte „irelevantní“ 
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Výše uvedená osoba může být v tomto řízení odmítnuta a mohou jí být uloženy správní sankce 
(vyloučení nebo pokuta), pokud se ukáže, že některá prohlášení nebo informace poskytnuté jako 
podmínka účasti na tomto řízení byly nepravdivé. 

 

Celé jméno  

 

Datum  

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: je třeba parafovat každou stranu 


