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1. UCHAZEČ

Název:     …………………………………………………………………………………………………….… 
  ……..……………………………………………………………………………………………….. 

IČO:   …………………………………………………… 

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že: 

1. Uchazeč splňuje všechny podmínky pro typ organizace, kterou deklaruje v návrhu projektu, tzn.
buď podmínky pro jednu z kategorií podniku (malý podnik, střední podnik, velký podnik) dle
Nařízení Komise1 a Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané
Evropskou komisí2 nebo splňuje podmínky uvedené v definici výzkumné organizace v nařízení,
případně pro jiný typ uchazeče dle podmínek definovaných zadávací dokumentací.

2. Uchazeč dokládá v rámci návrhu projektu zvláštní povolení k činnostem, které plánuje
vykonávat dle návrhu projektu, pokud toto povolení vyžaduje zvláštní právní předpis
(§ 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.3).

3. Uchazeč není v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení,
anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku (§ 18 odst.
2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.).

4. Uchazeč 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 České správě sociálního zabezpečení (§ 18 odst. 2 písm. d) zákona
č. 130/2002 Sb.).

5. Uchazeč, je-li fyzickou osobou, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo
trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí (§ 18 odst. 2 písm. e) zákona
č. 130/2002 Sb.).

Je-li právnickou osobou, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí (§ 18 odst. 2 písm. e) zákona
č. 130/2002 Sb.).

6. Žádný z členů nebo členek statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin
hospodářský nebo trestný čin proti majetku (§ 18 odst. 2 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb. a §
18 odst. 4 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.).

7. Uchazeč nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán za výkon odborné činnosti
související s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (§ 18 odst. 2 písm. f)
zákona č. 130/2002 Sb.).

1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 
2 Dostupné např. zde: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native. 
3 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (v textu dále „130/2002 Sb.“). 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native
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8. Vůči uchazeči nebyl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, na základě kterého/jímž byla 
podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní  
a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, který je nesplacený (§18 odst. 
2 písm. i) zákona č. 130/2002 Sb.). 

9. Uchazeč není podnikem v obtížích (§ 18 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb.). 

10. Uchazeč není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů).  

  

Uchazeč prohlašuje, že všechny údaje uvedené v návrhu projektu a dokumenty předané 
poskytovateli spolu s návrhem projektu jsou v souladu se skutečným stavem ke dni podání návrhu 
projektu. 

 

 

Každý uchazeč prokazuje způsobilost zasláním česného prohlášení ze své datové schránky do 
datové schránky poskytovatele yphaax8.  

V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „5. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – 
PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“. 
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