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P�íloha �. 2 Základní kvalifika�ní p�edpoklady 

 

 

 

�ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLN�NÍ ZÁKLADNÍ ZP�SOBILOSTI 

 

Já, ......................................, jako jednatel spole�nosti / p�edseda – místop�edseda 

p�edstavenstva / majitel spole�nosti / vedoucí pobo�ky závodu prohlašuji dle § 74 odst. 1 

písm. a) až e) zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, že: 

a) jsem (v p�ípad� fyzické osoby)* právnická osoba ani žádný z �len� statutárního orgánu 

nebo vedoucí pobo�ky závodu (v p�ípad� právnické osoby a vedoucího právnické osoby)* 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech p�ed zahájením zadávacího �ízení 

pravomocn� odsouzen pro trestný �in uvedený v p�íloze �. 3 k zákonu �. 134/2016 Sb., o 

zadávání ve�ejných zakázek nebo obdobný trestný �in podle právního �ádu zem� sídla 

dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nep�ihlíží, 

b) ú�astník zadávacího �ízení nemá v �eské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci 

daní zachycen splatný da�ový nedoplatek, 

c) ú�astník zadávacího �ízení nemá v �eské republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, 

d) ú�astník zadávacího �ízení nemá v �eské republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní 

politiku zam�stnanosti, 

e) ú�astník zadávacího �ízení není v likvidaci (§ 187 ob�anského zákoníku), proti n�muž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení 

(insolven�ní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�), v��i n�muž byla na�ízena nucená správa 

podle jiného právního p�edpisu (nap�íklad zákon �. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, zákon �. 87/1995 Sb., o spo�itelních a úv�rních družstvech a n�kterých opat�eních s tím 

souvisejících a o dopln�ní zákona �eské náro�ní rady �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, zákon �. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o zm�n� n�kterých souvisejících 

zákon�) nebo v obdobné situaci podle právního �ádu zem� sídla dodavatele. 

*nehodící se škrtn�te 

V ................................ dne __. __. 2019 
 

 

 

 

 

 
 

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

                                                    razítko a podpis oprávn�ného zástupce ú�astníka zadávacího �ízení 


