
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

za účelem prokázání splnění kvalifikace dodavatele podle  

§74, 75 a 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

1. Základní způsobilost 

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem dodavatel, který:  

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 

řádu země sídla dodavatele. 

Dále čestně prohlašuji: 

f) Jsem-li jako dodavatel právnická osoba, splňuji podmínku podle odstavce 1 písm. a) a 

zároveň ji splňuje každý člen statutárního orgánu, 

g) účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. 

a) právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a vedoucí 

pobočky závodu. 

Prokázání základní způsobilosti 

       Jsem dodavatel, který na vyžádání předloží níže uvedené doklady k prokázání splnění 

základní způsobilosti: 

a) Výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 

písm. d), 

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v 

obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

2. Profesní způsobilost 

       Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který disponuje níže uvedenými doklady k 

prokázání splnění profesní způsobilosti: 

a) výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje, 

b) oprávněním k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. 

 



Toto Čestné prohlášení podepisuji jako 

 

……………………………………………………………… 

(např. předseda představenstva, jednatel společnosti, apod.) 

 

V ……………………………….. dne ……………………… 

 

 

                                                                                                   _______________________ 

                                                                                                                     podpis 

                                                                                                        (titul, jméno, příjmení) 

 


