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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO POTŘEBY USTANOVENÍ 

§ 68 ODST. 3 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. 

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)  

 

V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, předkládám: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 

lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

(zakřížkujte pouze jednu z variant): 

V posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyla v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele žádná osoba dodavatele. 

 

                                                 
*  Nehodící se škrtněte. 
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V posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele následující osoby dodavatele (uveďte  jméno osoby včetně místa 
trvalého bydliště a specifikujte daný druh poměru vůči zadavateli): 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (zakřížkujte 

pouze jednu z variant): 

Dodavatel nemá formu akciové společnosti.  

Žádný z vlastníků společnosti nevlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základního kapitálu. 

 

Dodavatel předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu (uveďte jméno a bydliště fyzické osoby, popř. název a sídlo právnické osoby): 
 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, čestně prohlašuji, že: 

• jsem já / mnou zastupovaná právnická osoba neuzavřel(a) a neuzavřu zakázanou dohodu podle 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 

o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou 

veřejnou zakázkou. 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom(a) všech následků 

plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

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 


