
Příloha č. 1 
K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 
Vzor čestného prohlášení pro: 
 
Prokázání splnění kvalifikace 
 
Já níže podepsaný statutární orgán ( obchodní jméno, sídlo uchazeče)........................................ 
................………………………...................................................................................................
...................................................................................................................................................… 
uchazeče o veřejnou zakázku …………………………….................................…………… 
vyhlášenou dne …….................… 
( dále jen uchazeč ) 
 
prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 písm. a) až i) 
zák. č. 137/2006 Sb. tímto čestným prohlášením: 
 
Prohlašuji, že: 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu a 
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle §49 obchodního zákoníku 

d) na majetek uchazeče není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu 
nebyl zamítnout pro nedostatek majetku nebo proti němu není povoleno vyrovnání 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 

e) uchazeč není v likvidaci 
f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové  nedoplatky 
g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 

s příspěvku na státní zaměstnanost 
i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů ( je-li podle §54 
písm.d)  požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů) 

 
 
Dále prohlašuji, že vůči Městu Varnsdorf nemám nedoplatky na platbách ze smluvních vztahů  
a z titulu obecně závazných předpisů. 
 
 
 
 
 



Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omyluprosté vůle a 
jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
 
 
 
 
V………………………dne……………………… 
 
 
 
 
…………………………… 
Podpis oprávněné osoby 
s uvedením funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


