
Příloha č. 6 

Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona     
    

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří vSeznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří vSeznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří vSeznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v    posledních 3 letech od posledních 3 letech od posledních 3 letech od posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídky byli vkonce lhůty pro podání nabídky byli vkonce lhůty pro podání nabídky byli vkonce lhůty pro podání nabídky byli v    pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele,zadavatele,zadavatele,zadavatele,    

- MáMáMáMá----li dodavatel formu akcli dodavatel formu akcli dodavatel formu akcli dodavatel formu akciové společnost, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá iové společnost, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá iové společnost, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá iové společnost, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,    

- Prohlášení uchazeče o tom, že Prohlášení uchazeče o tom, že Prohlášení uchazeče o tom, že Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavřeneuzavřel a neuzavřeneuzavřel a neuzavřeneuzavřel a neuzavře    zakázanou dohodu podle zvláštního zakázanou dohodu podle zvláštního zakázanou dohodu podle zvláštního zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu (zprávního předpisu (zprávního předpisu (zprávního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně ákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně ákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně ákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, 
vvvv    souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.    

    

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že 
dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační 
složky dodavatele: 

 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 

Adresa sídla / místa bydliště: 

IČ:  

Zapsaný v obchodním rejstříku:  

 

a) Který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídky, byli v pracovněprávním či obdobném poměru u 
zadavatele: 

  Nemám takové osoby / Mám takové osoby Nemám takové osoby / Mám takové osoby Nemám takové osoby / Mám takové osoby Nemám takové osoby / Mám takové osoby (v případě, že uchazeč má  
 takové osoby, uchazeč doplní seznam) 

                    …………………….  

 

b) Který, má-li formu akciové společnosti, předloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek 

  Nemám takové osobNemám takové osobNemám takové osobNemám takové osoby / Mám takové osoby y / Mám takové osoby y / Mám takové osoby y / Mám takové osoby (v případě, že uchazeč má  
 takové osoby, uchazeč doplní seznam) 

                    …………………….  

 

c) Uchazeč ………………. prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

    

V ………………………………… dne …………………… 
   

           
        ………………………………
         za uchazeče 
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