Květen 2022

Pokyny:
• Možnosti [stojatou latinkou v hranatých závorkách]: subjekt podepisující
prohlášení je podle potřeby ponechá nebo vypustí;
• Komentáře [šedou kurzívou v hranatých závorkách]: subjekt podepisující
prohlášení je škrtne a/nebo nahradí.

Čestné prohlášení
Věc: Přihláška do soutěže Access City Award 2023
Níže podepsaný/á [uveďte jméno osoby podepisující tento formulář], který/á zastupuje:
(u právnických osob a subjektů bez právní subjektivity ) tento subjekt:

Úplný oficiální název:
Oficiální právní forma:
Zákonné registrační číslo:
Úplná oficiální adresa:
Registrační číslo pro účely DPH:
(„osoba“)

[která má oprávnění podepsat toto prohlášení jméno následujících dalších osob1:
[uveďte jména jiných subjektů, jejichž jménem je toto prohlášení podepsáno]]
(1) prohlašuje, že [ ] [každá] osoba je způsobilá v souladu s kritérii stanovenými ve
zvláštním postupu pro udělení ceny;
I – SITUACE VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOBY
(2) prohlašuje, že [ ] [každá] osoba se nenachází v některé z následujících situací.
Pokud ano, v příloze k tomuto prohlášení prosím uveďte, o jakou situaci se
jedná, a jména dotyčných osob se stručným vysvětlením.
a) není v úpadku, v insolvenčním nebo likvidačním řízení, její majetek nespravuje
likvidátor nebo soud, není ve vyrovnání s věřiteli, její podnikatelská činnost není
pozastavena ani se nenachází v obdobné situaci vyplývající z podobného postupu
podle práva Unie nebo vnitrostátního práva;
b) pravomocným rozsudkem nebo pravomocným správním rozhodnutím nebylo zjištěno,
že porušuje své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální
zabezpečení v souladu s platnými právními předpisy;
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V případě, že jsou definovány konkrétní možnosti podpisu prohlášení, nahlédněte prosím také do výzvy k předkládání
návrhů.

c) pravomocným rozsudkem nebo pravomocným správním rozhodnutím nebylo zjištěno,
že se dopustila závažného profesního pochybení tím, že porušila platné právní
předpisy nebo etické normy profese, ke které patří, nebo se dopustila jakéhokoli
protiprávního jednání, které má dopad na její profesní důvěryhodnost, pokud takové
jednání znamená protiprávní úmysl nebo hrubou nedbalost, zejména včetně některého
z následujících případů:
i) podvodného nebo nedbalostního zkreslení informací potřebných k ověření
neexistence důvodů pro vyloučení nebo splnění kritérií způsobilosti a výběru nebo
při plnění smlouvy, dohody nebo rozhodnutí o grantu;
ii) uzavření dohody s jinými osobami s cílem narušit hospodářskou soutěž;
iii) porušování práv duševního vlastnictví;
iv) pokusu o ovlivnění rozhodovacího procesu komise/agentury v průběhu
zadávacího řízení;
v) pokusu o získání důvěrných informací, které by jí mohly přinést neoprávněné
výhody v řízení o udělení zakázky;
d) nebylo pravomocně rozhodnuto, že se dopustila některého z následujících trestných
činů:
i) podvodu ve smyslu článku 3 směrnice (EU) 2017/1371 a článku 1 Úmluvy
o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované aktem Rady ze
dne 26. července 1995;
ii) korupce, jak je definována v čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2017/1371, nebo aktivní
korupce ve smyslu článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských
společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované aktem Rady ze dne
26. května 1997, nebo jednání uvedené v čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady
2003/568/SVV, nebo korupce, jak je definována v jiných platných právních
předpisech;
iii) jednání souvisejícího se zločineckou organizací podle článku 2 rámcového
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;
iv) praní peněz nebo financování terorismu ve smyslu čl. 1 odst. 3, 4 a 5 směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849;
v) teroristických trestných činů nebo trestných činů souvisejících s teroristickými
činnostmi, jak jsou definovány v článcích 1 a 3 rámcového rozhodnutí Rady
2002/475/SVV, nebo podněcování, napomáhání, navádění nebo pokusu o spáchání
takových trestných činů, jak je uvedeno v článku 4 uvedeného rozhodnutí;
vi) využívání dětské práce nebo jiných trestných činů týkajících se obchodování
s lidmi podle článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU;
e) nevykazuje závažné nedostatky v dodržování hlavních povinností při plnění smlouvy,
dohody nebo rozhodnutí o grantu financovaných z rozpočtu Unie, které vedly k jejímu
předčasnému ukončení nebo k uplatnění smluvních pokut či jiných smluvních sankcí,
nebo které byly zjištěny na základě kontrol, auditů nebo vyšetřování prováděných
schvalující osobou, úřadem OLAF nebo Účetním dvorem;
f) pravomocným rozsudkem nebo pravomocným správním rozhodnutím nebylo zjištěno,
že se dopustila nesrovnalosti ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č.
2988/95;
g) pravomocným rozsudkem nebo pravomocným správním rozhodnutím nebylo zjištěno,
že osoba vytvořila subjekt pod jinou jurisdikcí s úmyslem vyhnout se daňovým,
sociálním nebo jiným právním povinnostem v jurisdikci svého sídla, ústřední správy
nebo hlavního místa podnikání;
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h) (pouze u právnických osob a subjektů bez právní subjektivity) pravomocným
rozsudkem nebo pravomocným správním rozhodnutím bylo zjištěno, že osoba byla
vytvořena s úmyslem uvedeným v písmenu g);
i) v situacích uvedených v písmenech c) až h) se na osobu nevztahují:
i. fakta zjištěná při auditech nebo vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce
poté, co bude zřízen, Účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům
nebo interního auditora nebo při jakékoli jiné prověrce, auditu či kontrole
prováděných na pokyn schvalující osoby instituce EU, úřadu EU nebo agentury či
orgánu EU;
ii. nepravomocné rozsudky nebo správní rozhodnutí, jež nejsou konečná, které mohou
zahrnovat disciplinární opatření přijatá příslušným orgánem dohledu odpovědným
za ověřování uplatňování norem profesní etiky;
iii. skutečnosti uvedené v rozhodnutích osob a subjektů, které jsou odpovědné za úkoly
spojené s plněním rozpočtu EU;
iv. informace předané členskými státy, které vynakládají finanční prostředky Unie;
v. rozhodnutí Komise týkající se porušení práva Unie v oblasti hospodářské soutěže
nebo rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu týkající se porušení práva
v oblasti hospodářské soutěže na úrovni Unie nebo členského státu nebo
vi. rozhodnutí o vyloučení vydané schvalující osobou orgánu EU, evropského úřadu
nebo agentury či instituce EU.
II – SITUACE VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ MÁ ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO UDĚLENÍ
ZAKÁZKY2

(5) prohlašuje, že fyzická osoba, která má zásadní význam pro udělení zakázky, se
nenachází v žádné z následujících situací Pokud ano, v příloze k tomuto
prohlášení prosím uveďte, o jakou situaci se jedná, a jméno (jména) dotyčné
osoby (dotyčných osob) se stručným vysvětlením:
situace uvedená výše pod písmenem c) (závažné profesní pochybení),
situace uvedená výše pod písmenem d) (podvod, korupce nebo jiný trestný čin),
situace uvedená výše pod písmenem e) (závažné nedostatky při plnění smlouvy),
situace uvedená výše pod písmenem f) (nesrovnalost),
situace uvedená výše pod písmenem g) (založení subjektu s úmyslem obejít právní
povinnosti),
situace uvedená výše pod písmenem i).
III – SITUACE VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SKUTEČNÝCH VLASTNÍKŮ A FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH
OSOB S PRAVOMOCÍ ZASTUPOVAT, ROZHODOVAT NEBO OVLÁDAT
Nevztahuje se na fyzické osoby, členské státy a místní orgány
(6) prohlašuje, že fyzická nebo právnická osoba, která je členem správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu výše uvedené osoby (osob) nebo která má ve vztahu k výše
uvedené osobě (osobám) zastupitelské, rozhodovací nebo kontrolní pravomoci (to se
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Pokud byla fyzická osoba v žádosti o grant definována jako nezbytná pro udělení grantu nebo pro plnění právního
závazku ve smyslu čl. 136 odst. 4 písm. c) finančního nařízení (např. hlavní řešitel výzkumného projektu)
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týká např. ředitelů společností, členů řídících nebo dozorčích orgánů a případů, kdy
jedna fyzická nebo právnická osoba drží většinu akcií), nebo skutečný majitel této
osoby (osob) (jak je uvedeno v čl. 3 bodě 6 směrnice (EU) 2015/849), se nenachází
v žádné z následujících situací. Pokud ano, v příloze k tomuto prohlášení prosím
uveďte, o jakou situaci se jedná, a jméno (jména) dotyčné osoby (dotyčných
osob) se stručným vysvětlením.
- situace uvedená výše pod písmenem c) (závažné profesní pochybení),
- situace uvedená výše pod písmenem d) (podvod, korupce nebo jiný trestný čin),
- situace uvedená výše pod písmenem e) (závažné nedostatky při plnění smlouvy),
- situace uvedená výše pod písmenem f) (nesrovnalost),
-

situace uvedená výše pod písmenem g) (založení subjektu s úmyslem obejít právní
povinnosti),

-

situace uvedená výše pod písmenem h) (osoba vytvořená s úmyslem obejít právní
povinnosti),

-

situace uvedená výše pod písmenem i).

IV – SITUACE VYLOUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ PŘEBÍRAJÍ
NEOMEZENOU ODPOVĚDNOST ZA DLUHY OSOBY

Tento bod se vztahuje pouze na prohlášení, která zahrnují osobu, za niž fyzická
nebo právnická osoba přebírá neomezenou odpovědnost za dluhy
(7) prohlašuje, že fyzická nebo právnická osoba, která přebírá neomezenou odpovědnost
za dluhy výše uvedené osoby (osob), se nenachází v žádné z následujících situací.
Pokud ano, v příloze k tomuto prohlášení prosím uveďte, o jakou situaci se
jedná, a jméno (jména) dotyčné osoby (dotyčných osob) se stručným
vysvětlením.
- situace uvedená výše pod písmenem a) (úpadek),
- situace uvedená výše pod písmenem b) (porušení povinnosti týkající se placení daní
nebo příspěvků na sociální zabezpečení).
V – DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ TOHOTO POSTUPU
(8) prohlašuje, že [ ] [každá] osoba:
se dříve nepodílela na přípravě dokumentů použitých v tomto zadávacím řízení,
pokud tím došlo k porušení zásady rovného zacházení včetně narušení hospodářské
soutěže, které nelze napravit jinak. Pokud ano, v příloze k tomuto prohlášení
prosím uveďte a jméno (jména) dotyčné osoby (dotyčných osob) se stručným
vysvětlením.
VI – NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
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Pokud osoba (osoby) deklaruje (deklarují) jednu z výše uvedených situací vyloučení, musí
uvést opatření, která přijala (přijaly) k nápravě situace vyloučení, čímž prokáže (prokáží)
svou spolehlivost. To může zahrnovat např. technická, organizační a personální opatření
k zabránění dalšímu výskytu, náhradu škody nebo zaplacení pokut či případných daní
nebo příspěvků na sociální zabezpečení. V příloze k tomuto prohlášení musí být uvedeny
příslušné písemné důkazy dokládající přijatá nápravná opatření. Neplatí to pro situace
uvedené v písmenu d) tohoto prohlášení.
VII – DOLOŽENÍ SKUTEČNOSTÍ NA VYŽÁDÁNÍ
Komise/agentura může požádat každou osobu, na kterou se toto prohlášení vztahuje, aby
poskytla informace a příslušné důkazy o všech fyzických nebo právnických osobách, které
jsou členy správního, řídícího nebo dozorčího orgánu nebo které mají zastupitelské,
rozhodovací nebo kontrolní pravomoci, včetně právnických a fyzických osob ve vlastnické
a kontrolní struktuře a skutečných majitelů, jakož i o fyzických osobách, které jsou
nezbytné pro udělení grantu nebo pro provádění akce či pracovního programu, které jsou
předmětem žádosti o grant.
Komise/agentura může požádat každou osobu, na kterou se toto prohlášení vztahuje, aby
předložila příslušné důkazy týkající se osoby samotné a fyzických nebo právnických osob,
které přebírají neomezenou odpovědnost za dluhy této osoby.
Důkazy si lze vyžádat takto:
V situacích popsaných v bodech a), c), d), f), g) a h) se vyžaduje předložení aktuálního
výpisu ze soudního rejstříku, nebo pokud takový výpis není k dispozici, předložení
rovnocenného dokumentu vydaného v nedávné době soudním nebo správním orgánem
v zemi usazení subjektu, který prokazuje, že tyto požadavky jsou splněny.
V situaci popsané v bodě b) se vyžaduje předložení aktuálních osvědčení vydaných
příslušnými orgány dotyčného státu. Tyto doklady musí obsahovat důkazy o všech daních
a příspěvcích na sociální zabezpečení, které je subjekt povinen platit, včetně například
DPH, daně z příjmu (pouze fyzické osoby), daně z příjmu právnických osob (pouze
právnické osoby) a příspěvků na sociální zabezpečení. Pokud některý z výše popsaných
dokladů není v dotčené zemi vydán, může být nahrazen čestným prohlášením učiněným
před soudním orgánem nebo notářem, případně čestným prohlášením učiněným před
správním orgánem nebo kvalifikovaným profesním subjektem v zemi usazení.
Pokud osoba již takové důkazy předložila pro účely jiného zadávacího řízení komise, musí
být dokumenty vydány nejpozději jeden rok před datem její žádosti a k tomuto datu musí
být stále platné.
Pokud je osoba, na kterou se toto prohlášení vztahuje, vybrána k udělení ceny, přijímá
podmínky stanovené v pravidlech soutěže.
Výše uvedená osoba je povinna neprodleně informovat komisi o všech změnách
v situacích uvedených v prohlášení.
Osoba, na kterou se toto prohlášení vztahuje, může být z tohoto řízení vyloučena
a může jí být uložena správní sankce (vyloučení), pokud se některé z prohlášení
nebo informací poskytnutých jako podmínka účasti v tomto řízení ukáže jako
nepravdivé.
Celé jméno

Datum
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Podpis

