
CESTNE PROHLASENI
o splnění základních kva|ifikačních předpok|adů

Prohlašuji tímto čestně' Že :

- D|e s 53 odstí písm'a) zákona í3712006 sb.
žádný z č|enů statutárního orgánu dodavate|e neby| pravomocně odsouzen pro trestný ěin
spáchaný ve prospěch z|oěinného spo|ěení, lega|izace výnosů z trestné činnosti, podí|nictví'
příjímání úp|atku' podp|ácení, nepřímého úp|atkářství' podvodu, úvěrového podvodu' věetně
případů' kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo doš|o
k zah|azení odsouzení za soáchání takového trestného činu.

- D|e $ 53 odst. í písm. b) zákona 137/2006 Sb.
žádný zčlenů statutárního orgánu dodavate|e neby| pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehoŽ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání spo|ečnosti pod|e zvláštních právních
předpisŮ nebo doš|o k zah|azení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

- D|e s 53 odst.í písm. c)zákona 137/2006 sb.
žádný z členů statutárního orgánu dodavate|e nenap|ni| skutkovou podstatu jednání neka|é
soutěŽe formou podp|ácení pod|e zvláštního právnÍho předpisu
_ D|e $ 53 odst. '| písm. d} zákona 137/2006 Sb.
vůěijehoŽ majetku neprobíhá inso|veněnÍ řízenÍ, v němž by|o vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh neby| zamítnut proto, Že majetek nepostačuje k úhradě nák|adů inso|venčního
řízení, nebo neby| konkurs zrušen proto, Že majetek by| zce|a nepostačující nebo zavedena
nucená správa pod|e zv|áštních předpisů.
- D|e s 53 odst. í písm. e) zákona í3712006 Sb.
dodavate| není v |ikvidaci
_ Dle $ 53 odst. 1 pígm.0 ákona 137/2006 Sb.
dodavate| nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedop|atky, a to jak v České repub|ice, tak i
v zemi síd|a, místa podnikání či byd|iště dodavate|e.
_ Dle s 53 odst. ,t písm. g) ákona í3712006 Sb.
dodavate| nemá nedop|atek na pojistném a na pená|e na veřejné zdravotním pojištění' a to jak
v České repub|ice' tak v zemi síd|a, místa podnikání či byd|iště dodavate|e.

- Dle $ 53 odst '| písm. h) ákona í3712006 sb.
dodavate| nemá nedop|atek na pojistném a na pená|e na sociá|ní zabezpečení a příspěvku na
státní po|itiku Žaměstnanosti, a to jak v České repub|ice, tak v zemi síd|a, místa podnikání ěi
bydIiště dodavate|e.

- Dle $ 53 odst. 1 písm. i) zákona í3712006 Sb.
Žádný z odpovědných zástupcŮ nebo jiných osob odpovídajících za ěinnost dodavate|e neby|
v pos|edních 3 |etech pravomocně discip|inárně potrestán či mu neby|o pravomocně u|oŽeno
kárné opatření pod|e zv|áštních právních předpisů.

Toto čestné proh|ášení podepisuji jako dodavate| (d|e výpisu z obch. nebo živnost. rejstříku):
. obchodní firma:
- síd|o:
.  |Č:
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