
Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče* ) – fyzické osoby o prokázání 
způsobilosti 

 
Uchazeč nebo spoluuchazeč* ): 

jméno a příjmení uchazeče nebo spoluuchazeče*), 1): ……………………………………………………………… 

bydliště uchazeče nebo spoluuchazeče*), 1): ………………………………………………………………………. 

r. č. uchazeče nebo spoluuchazeče*), 1): ……………………………………………………………………………. 

místo podnikání uchazeče nebo spoluuchazeče*), 1), 2): ……………………………………………………………. 

IČO uchazeče nebo spoluuchazeče*), 1), 2): ………………………………………………………………………… 

(dále jen "uchazeč nebo spoluuchazeč* ), ") 
 

tímto, podle ustanovení § 18 odst. (2) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,  

čestně prohlašuje, že: 

- není v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení, 

- má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného 
celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního 
zabezpečení, 

-  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona 
hledí, 

- nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících 
výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním 
vývoji a inovacích, 

- není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné 
soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle § 23 odst. (2) zákona č. 130/2002 Sb.  

-  je fyzickou osobou, která není podle přímo použitelného předpisu Evropské unie podnikem v obtížích 

-  nebyl vůči němu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 

Tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné. Jsem si plně vědom/a 
toho, že pokud bych uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 
 

V ……………………… dne ……………1)                                    

 

            
      ……………………………………………………… 

       vlastnoruční podpis uchazeče nebo spoluuchazeče*) 

___________________________________________________________________________ 

* ) Nehodící se škrtněte 

1) Údaje vyplňte na počítači, strojem nebo hůlkovým písmem. 

2)Vyplňuje se, jestliže uchazeč nebo spoluuchazeč* ) je podnikatelem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 


