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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 

KVALIFIKA ČNÍCH PŘEDPOKLAD Ů UCHAZEČE O ZAKÁZKU  

dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění 

Identifikace zakázky: 

Název veřejné zakázky: „Regenerace zeleně obce Šilheřovice -I. etapa“ 

Název projektu: Regenerace zeleně obce Šilheřovice -I. etapa 

Zadavatel: 

OBEC ŠILHEŘOVICE 

Sídlem: Střední 305,  74415 Šilheřovice 

IČ: 00300730 

Identifika ční údaje uchazeče: 

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo jméno a příjmení)  

Sídlo /místo podnikání 
(adresa včetně PSČ)  

Právní forma  

IČ  

DIČ (jsem / nejsem plátcem DPH)* 
 

 

Osoba/y oprávněná/é jednat jménem 
či za uchazeče 

 

Kontaktní osoba ve věci nabídky  

telefon / fax / e-mail (kontaktní osoby)  

Čestně prohlašuji, že: 

a) jsem já, ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; 

b) jsem já, ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

                                                 
*  Nehodící se škrtněte. 
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k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  

c) jsem já, ani žádný z členů statutárního orgánu nenaplnil v posledních třech letech skutkovou 
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku; 

d) vůči mému majetku / majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

e) nejsem / mnou zastupovaná právnická osoba není v likvidaci; 

f) nemám / mnou zastupovaná právnická osoba nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) nemám / mnou zastupovaná právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele;  

h) nemám / mnou zastupovaná právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

i) nebyl(a) jsem / mnou zastupovaná právnická osoba nebyla v posledních 3 letech pravomocně 
disciplinárně potrestán(a) či mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních 
právních předpisů; je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby; 

j) nejsem / mnou zastupovaná právnická osoba není veden(a) v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek; 

k) mi / mnou zastupované právnické osobě nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta 
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.     

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom(a) všech následků 
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

Beru na vědomí, že čestné prohlášení ve všech shora uvedených bodech musí být podepsáno všemi 
osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče, resp. každá osoba oprávněná jednat jménem uchazeče 
musí výše uvedené požadavky splňovat. 

 

 

V(e) .....................................................................  dne ..................................................................... 

 
 
 

..................................................................................................................................................... 
Titul, jméno a příjmení osob/y oprávněné/ých jednat jménem či za uchazeče (čitelně) 

 
 
 
 

..................................................................................................................................................... 
Podpis osob/y oprávněné/ých jednat jménem či za uchazeče 


