
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA ČNÍCH 
PŘEDPOKLAD Ů (dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.) 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu –  
dodávka 1 ks flexibilního bronchoskopu s vláknovou optikou (fibrobronchoskopu) pro 
diagnostické a terapeutické výkony v dolních cestách dýchacích, včetně příslušenství, 
adapterů a doplňků, potřebných pro připojení ke stávajícímu světelnému zdroji a kameře a pro 
mytí ve stávající myčce/dezinfektoru. 
 
Jakožto uchazeč v zadávacím řízení k zadání shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu 
s ustavením § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to 
následujícím způsobem: 
 
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že 
 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak 
ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů ani nedošlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území 
České republiky, tak ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 
c)  v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu; 
 

d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů; 

 
e) není v likvidaci; 

 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; Uchazeč současně čestně prohlašuje, 
že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a 
to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

 



 
h) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; 
 

i) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
 
 
Toto čestné prohlášení činí uchazeč na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
 
V …………………… dne ................ 
 
 
        ------------------------------------------ 
             /bude doplněno: obchodní firma uchazeče, 
               jméno a příjmení oprávněné osoby/osob 


