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Čestné prohlášení dodavatele  
 

Ke dni (datum)*   

 
prohlašujeme, že dodavatel:     

Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení:* 

  

Ulice:*   č.p.:*   

PSČ:*   Obec:*   

IČ:   DIČ:   
* Povinný údaj. Žadatel vyplní silně ohraničené sekce. 

 

 Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

 Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikaní či bydliště dodavatele. 

 Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na statni 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikaní či bydliště 

dodavatele. 

 Nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekale soutěže formou 

podplacení podle zvláštního právního předpisu. 

 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, přijímaní úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkařství, podvodu, uvěrového 

podvodu včetně případů, v kterých jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 

trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním organem dodavatele či členem statutárního organu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární organ nebo každý člen 

statutárního organu teto právnické osoby; podávali nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí teto organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k 

zemi svého sídla, místa podnikaní či bydliště, 

 Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikaní dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
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spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

statutární organ nebo každý člen statutárního organu, a je-li statutárním organem dodavatele či 

členem statutárního organu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

statutární organ nebo každý člen statutárního organu teto právnické osoby; podává-li nabídku 

či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí teto 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikaní či bydliště. 

 

 

V    dne    

 

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat 
jménem dodavatele   

  
   
 
 
 
 ……………………… 
 Razítko a podpis 
 
 
 
Podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené informace jsou úplné a pravdivé. 


