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Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče – právnické osoby o prokázání 
způsobilosti 

 

I. Uchazeč nebo spoluuchazeč: 

obchodní firma nebo název uchazeče nebo spoluuchazeče 1): …………………………………………………… 

sídlo uchazeče nebo spoluuchazeče 1): …………………………………………………………………………… 

IČO uchazeče nebo spoluuchazeče 1): ……………………………………………………………………………. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u 1), 2)……………………………., v oddílu …………, vložka ………… 

zastoupen všemi osobami, které tvoří statutární orgán uchazeče nebo spoluuchazeče nebo jsou členem 
statutárního orgánu uchazeče nebo spoluuchazeče (uvedenými v bodu III. tohoto prohlášení) (dále jen "uchazeč 
nebo spoluuchazeč"). 

 

Typ subjektu uchazeče nebo spoluuchazeče z hlediska CEP ………………………………………………… 

 

Typ subjektu uchazeče nebo spoluuchazeče z hlediska CEDR ………………….……………………………. 

 

II. Čestné prohlášení uchazeče nebo spoluuchazeče 

Uchazeč nebo spoluuchazeč tímto, podle § 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),  

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, 

-  je právnickou 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. 

 

III. Osoby, které tvoří statutární orgán uchazeče nebo spoluuchazeče (nebo jsou členem statutárního 
orgánu uchazeče nebo spoluuchazeče): 

jméno a příjmení, funkce 1): r. č. 1), 3): bydliště1): 

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

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

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

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

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

(V případě nedostatku místa uveďte odpovídající údaje o dalších osobách na zvláštním listu zřetelně označeném 
jako příloha čestného prohlášení.) 
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IV. Čestné prohlášení osob, které tvoří statutární orgán uchazeče nebo spoluuchazeče nebo jsou členem 
statutárního orgánu uchazeče nebo spoluuchazeče: 

Osoby uvedené výše v bodě III. tohoto čestného prohlášení tímto, podle § 18 odst. (2) zákona č. 130/2002 Sb.  

čestně prohlašují, že 

- žádná z těchto osob nebyla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních právních 
předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže 
ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
-  žádná z těchto osob nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, nebo se na ně 
tak podle zákona hledí, 
-  žádná z těchto osob 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. 

Osoby uvedené výše v bodě III. tohoto čestného prohlášení tímto čestně prohlašují, že údaje uvedené v tomto 
dokumentu jsou pravdivé a správné. Jsou si plně vědomy toho, že pokud by uváděly nepravdivé údaje, budou 
čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 

 

V ……………………… dne ……………1) 

 

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

 vlastnoruční podpisy všech osob tvořících statutární orgán uchazeče nebo spoluuchazeče 

nebo všech členů statutárního orgánu uchazeče nebo spoluuchazeče 

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

2) Vyplňuje se, je-li uchazeč nebo spoluuchazeč zapsán v obchodním rejstříku. 

3) Nemá-li některá z uvedených osob přiděleno rodné číslo, vyplňuje se datum narození.  

 


