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Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče jako právnické osoby k návrhu 
projektu AZV jako žádosti o dotaci podle rozpočtových pravidel 

Následné údaje vyplní uchazeč/spoluuchazeč na počítači, strojem nebo hůlkovým písmem. Pokud se daný údaj 
uchazeče nebo spoluuchazeče netýká, vyplní ho „netýká se“. 

 

I. Uchazeč nebo Spoluuchazeč: 

název nebo obchodní firma 
uchazeče nebo spoluuchazeče: 

  

sídlo uchazeče nebo 
spoluuchazeče: 

  

IČO uchazeče nebo 
spoluuchazeče:  

  

zapsán v obchodním rejstříku 1) 

- vedeném u   

- v oddílu   

- vložka.  

(dále jen "uchazeč nebo spoluuchazeč"). 

 
II. Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče 

Uchazeč nebo spoluuchazeč tímto čestně prohlašuje, že níže uvedené údaje (uvedené v bodech III. až VI. tohoto 
prohlášení) stanovené § 14, odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, jsou pravdivé a úplné. 

 

III. Identifikace všech osob jednajících jménem uchazeče nebo spoluuchazeče s uvedením, zda jednají 
jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci (§ 14, odst. 3 písm. e) bod 1 
zákona  
č. 218/2000 Sb.)2),3): 

titul, jméno, příjmení/název 
právnické osoby:  

  

datum narození/IČO:   

trvalé bydliště/sídlo:    

Jednající 

a) jako jeho statutární orgán 

b) na základě udělené plné moci 

 

 

IV. Identifikace osob s podílem v právnické osobě, která je uchazečem nebo spoluuchazečem (§ 14, odst. 3 
písm. e) bod 2 zákona č. 218/2000 Sb.) 3), 4): 

titul, jméno, příjmení/název 
právnické osoby:  

  

datum narození/IČO:   

trvalé bydliště/sídlo:    

výše podílu v této právnické 
osobě, která je příjemcem nebo 
dalším účastníkem:  
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V. Identifikace osob, v nichž má právnická osoba, která je uchazečem nebo spoluuchazečem, podíl,  
a výše tohoto podílu (§ 14, odst. 3 písm. e) bod 3 zákona č. 218/2000 Sb.) 3), 5): 

název právnické osoby:  

sídlo:  

IČO:   

výše podílu v této právnické osobě:   

 

 

 

V ……………………… dne …………… 

 

 

    
 ……………………………………………………………………………….. 

 vlastnoruční podpisy všech osob tvořících statutární orgán uchazeče nebo spoluuchazeče 

nebo všech členů statutárního orgánu uchazeče nebo spoluuchazeče 

 

__________________________________________________________________________ 
1) Vyplňuje se, je-li uchazeč zapsán v obchodním rejstříku. 
2) Vyplní všichni uchazeči/spoluuchazeči. 
3) V případě potřeby kopírujte body III. až VI. nebo v případě nedostatku místa uveďte odpovídající údaje z bodu 

III. až VI. na zvláštním listu zřetelně označeném jako příloha čestného prohlášení. 
4) Vyplní všichni uchazeči/spoluuchazeči s výjimkou těch, kteří jsou organizační složkou státu, státní 

příspěvkovou organizací, veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou nebo státní vysokou školou. 
5) Vyplní všichni uchazeči/spoluuchazeči s výjimkou těch, co jsou organizační složkou státu a státní 

příspěvkovou organizací. 
6) Vyplní všichni uchazeči/spoluuchazeči. 

 


