Máj 2022

Pokyny:
• Možnosti [latinkou v hranatých zátvorkách] ponechá alebo vymaže príslušný
subjekt, ktorý podpísal vyhlásenie;
• Komentáre [sivou farbou kurzívou v hranatých zátvorkách] vymaže a/alebo
nahradí príslušný subjekt, ktorý podpísal vyhlásenie;

Čestné vyhlásenie
Ref.: Prihláška do súťaže Access City Award 2023
Dolupodpísaný [uveďte meno osoby, ktorá tento formulár podpísal], ktorý zastupuje:
(za právnické osoby a subjekty bez právnej subjektivity ) nasledujúci subjekt:

Celý oficiálny názov:
Oficiálna právna forma:
Štatutárne registračné číslo:
Adresa sídla:
IČ DPH:
(„osoba“)

[ktorá bola splnomocnená na podpis predloženého vyhlásenia v mene týchto osôb1:
[uveďte názvy ostatných subjektov, v mene ktorých sa vyhlásenie podpisuje]]
(1) vyhlasuje, že [] [každá] osoba má nárok v súlade s kritériami stanovenými v
konkrétnom cenovom postupe;
I – PRÍPADY VYLÚČENIA TÝKAJÚCE SA OSOBY
(2) vyhlasuje, že [] [každá] osoba nie je v jednej z týchto situácií. Ak áno, uveďte v
prílohe k tomuto vyhláseniu, o ktorú situáciu ide a meno/mená dotknutej osoby
s krátkym vysvetlením.
a) je insolventná, predmetom insolvenčného alebo likvidačného konania, jej aktíva
spravuje likvidátor alebo súd, uzavrela dohodu s veriteľmi, jej podnikateľské aktivity sú
pozastavené alebo je v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa
zákonov Únie alebo národných zákonov,
b) konečný rozsudok alebo konečné administratívne rozhodnutie určilo, že porušuje
svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo sociálnych odvodov v súlade s platným
zákonom,
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Ak sú pre podpis vyhlásenia definované konkrétne možnosti, prečítajte si výzvu na podávanie návrhov

c) konečný rozsudok alebo konečné administratívne rozhodnutie určilo, je vinná z
vážneho profesného pochybenia, v rámci ktorého porušila zákony alebo nariadenia
alebo etické normy povolania, ku ktorému táto osoba prináleží, alebo sa zúčastnila na
nezákonnom konaní, ktoré má vplyv na jej profesnú vierohodnosť, pričom takého
konanie naznačuje protiprávny úmysel alebo hrubú nedbanlivosť vrátane najmä
nasledovného:
(i) podvodné alebo nedbanlivé klamné podanie informácií potrebných na overenie
neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenie kritérií vhodnosti a výberu alebo
na plnenie zmluvy, dohody alebo rozhodnutia o grante,
(ii) uzatvorenie dohody s inými osobami s cieľom poškodenia konkurencie,
(iii) porušenie práv duševného vlastníctva,
(iv) pokus ovplyvniť rozhodovací proces Komisie/agentúry počas procesu
udeľovania,
(v) pokus o získanie dôverných informácií, ktoré môžu predstavovať nezákonné
výhody v procese udeľovania,
d) konečný rozsudok určil, že osoba je vinná v týchto bodoch:
(i) podvod v zmysle článku 3 smernice(EÚ) 2017/1371 a článku 1 Dohovoru o
ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktorý bol vypracovaný v
rámci zákona Rady 26. júla 1995;
(ii) korupcia podľa definície v článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371 alebo
aktívna korupcia v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov
Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie
vypracovaný na základe zákona Rady z 26. mája 1997 alebo konanie uvedené v
článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/JHA alebo korupcia podľa
definície v iných platných zákonoch;
(iii) konanie spojené so zločineckou organizáciou podľa definície v článku 2
rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/JHA;
(iv) pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu v zmysle článku 1 od. 3, 4
a 5 smernice (EÚ) 2015/849 Európskeho parlamentu a rady;
(v) teroristické trestné činy alebo trestné činy súvisiace s teroristickými aktivitami
podľa definície v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/JHA alebo
podnecovanie, pomáhanie, navádzanie alebo pokus o spáchanie takýchto trestných
činov podľa článku 4 rozhodnutia;
(vi) detská práca alebo iné trestné činy týkajúce sa obchodu s ľuďmi podľa článku 2
smernice 2011/36/EÚ Európskeho parlamentu a rady;
e) preukázala výrazné nedostatky v dodržiavaní hlavných povinností pri plnení zmluvy,
dohody alebo rozhodnutia o grante financovaného z rozpočtu Únie, čo viedlo k
predčasnému ukončeniu alebo žiadosti o náhradu škody alebo k iným zmluvným
pokutám alebo na ktoré sa prišlo po kontrolách, auditoch alebo šetreniach zo strany
povoľujúceho úradníka, OLAF alebo dvora audítorov;
f) konečný rozsudok alebo konečné administratívne rozhodnutie určilo, že sa dopustila
nečestného konania podľa článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95;
g) konečný rozsudok alebo konečné administratívne rozhodnutie určilo, že táto osoba
vytvorila subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť fiškálne, sociálne alebo iné právne
povinnosti povinnej žiadosti v jurisdikcii príslušnej pre jej sídlo, centrálne riadenie
alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti;
h) (len pre právnické osoby a subjekty bez právnej subjektivity) konečný rozsudok alebo
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konečné administratívne rozhodnutie určilo, že osoba bola vytvorená s úmyslom
uvedeným v bode (g);
i) pre situácie uvedené v bodoch (c) až (h) vyššie je osoba podriadená:
i. faktom zisteným v kontexte auditov alebo šetrení, ktoré vykonala Európska
prokuratúra po svojom zriadení, Dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti
podvodom alebo interný audítor alebo iná kontrola a audit vykonaný z poverenia
povoľujúceho úradníka inštitúcie EÚ, európskeho úradu alebo európskej agentúry
alebo orgánu;
ii. nefinálnym rozsudkom alebo nefinálnym administratívnym rozhodnutiam, ktoré
môžu zahŕňať disciplinárne opatrenia prijaté kompetentným orgánom dozoru
zodpovedným za overenie uplatňovania noriem profesnej etiky;
iii. faktom uvedeným v rozhodnutiach subjektov alebo osôb, ktorým sa zveria
implementačné úlohy v rámci rozpočtu EÚ;
iv. informáciám preneseným členskými štátmi, ktoré implementujú fondy Únie;
v. rozhodnutiam Komisie týkajúcim sa porušenia práva hospodárskej súťaže Únie
alebo národného kompetentného úradu týkajúce sa porušenia práva hospodárskej
súťaže Únie alebo národného práva alebo
vi. rozhodnutiam o vylúčení povoľujúcim úradníkom inštitúcie EÚ, európskeho úradu
alebo agentúry alebo orgánu EÚ.
II – PRÍPADY VYLÚČENIA TÝKAJÚCE SA FYZICKEJ OSOBY, KTORÁ JE NEVYHNUTNÁ PRE UDELENIE2
(5) vyhlasuje, že fyzická osoba, ktorá je nevyhnutná pre udelenie, nie je v jednej z týchto
situácií Ak áno, uveďte v prílohe k tomuto vyhláseniu, o ktorú situáciu ide a
meno/mená dotknutej osoby s krátkym vysvetlením:
Situácia (c) vyššie (vážne profesné pochybenie)
Situácia (d) vyššie (podvod, korupcia alebo iný trestný čin)
Situácia (e) vyššie (vážne nedostatky v plnení zmluvy)
Situácia (f) vyššie (nečestné konanie)
Situácia (g) vyššie (vytvorenie subjektu s úmyslom obísť právne povinnosti)
Situácia (i) vyššie
III – PRÍPADY VYLÚČENIA TÝKAJÚCE SA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD A FYZICKÝCH ALEBO
PRÁVNICKÝCH OSÔB S PRÁVOMOCOU ZASTUPOVAŤ, ROZHODOVAŤ ALEBO RIADIŤ
Neplatí pre fyzické osoby, členské štáty a miestne orgány
(6) vyhlasuje, že fyzická alebo právna osoba, ktorá je členom administratívneho,
riadiaceho alebo dozorného orgánu vyššie spomenutej osoby/osôb alebo ktorá má
právomoc zastupovať, rozhodovať alebo riadiť s ohľadom na vyššie spomenutú
osobu/osoby (to zahŕňa napr. riaditeľov spoločností, členov riadiacich alebo
dozorných orgánov a prípady, kedy jedna fyzická alebo právnická osoba vlastní
väčšinu akcií) alebo konečný užívateľ výhod osoby/osôb (podľa bodu 6 článku 3
smernice (EÚ) č. 2015/849) nie je v jednej z týchto situácií. Ak áno, uveďte v prílohe
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Ak bola fyzická osoba definovaná v žiadosti o grant ako nevyhnutná pre udelenie alebo implementáciu právneho
záväzku v zmysle článku 136 ods. 4 písm. c finančného nariadenia (napr. hlavný riešiteľ vo výskumnom projekte)
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k tomuto vyhláseniu, o ktorú situáciu ide a meno/mená dotknutej osoby/osôb s
krátkym vysvetlením.
- situácia (c) vyššie (vážne profesné pochybenie)
- situácia (d) vyššie (podvod, korupcia alebo iný trestný čin)
- situácia (e) vyššie (vážne nedostatky v plnení zmluvy)
- situácia (f) vyššie (nečestné konanie)
-

situácia (g) vyššie (vytvorenie subjektu s úmyslom obísť právne povinnosti)

-

situácia (h) vyššie (osoba vytvorená s úmyslom obísť právne povinnosti)

-

situácia (i) vyššie

IV – PRÍPADY VYLÚČENIA TÝKAJÚCE SA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ
PREBERAJÚ NEOBMEDZENÉ RUČENIE ZA DLHY OSOBY

Táto časť platí len pre vyhlásenia, ktoré obsahujú osobu, za ktoré fyzická alebo
právnická osoba preberie neobmedzené ručenie za dlhy
(7) vyhlasuje, že fyzická alebo právnická osoby, ktoré preberie neobmedzené ručenie za
dlhy vyššie spomenutej osoby/osôb nie je v jednej z týchto situácií. Ak áno, uveďte v
prílohe k tomuto vyhláseniu, o ktorú situáciu ide a meno/mená dotknutej
osoby/osôb s krátkym vysvetlením.
- situácia (a) vyššie (bankrot)
- situácia (b) vyššie (porušenie povinností pri platbe daní alebo sociálnych odvodov)
V – DÔVODY NA VYLÚČENIE Z TOHTO PROCESU
(8) vyhlasuje, že [] [žiadna] osoba:
nebola predtým zapojená do prípravy dokumentov použitých v procese udeľovania, ak
tento mal za následok porušenie princípu rovnosti zaobchádzania vrátane narušenia
hospodárskej súťaže, ktoré nie je možné inak napraviť. Ak áno, uveďte v prílohe k
tomuto vyhláseniu meno/mená dotknutej osoby/osôb s krátkym vysvetlením.
VI – NÁPRAVNÉ OPATRENIA
Ak osoba/osoby vyhlási, že sa nachádza v jednej zo situácií uvedených vyššie, musí
uviesť opatrenia, ktoré prijala na nápravu tohto prípadu vylúčenia, a tak prejaví svoju
spoľahlivosť. To môže zahŕňať napr. technické, organizačné a personálne opatrenia na
prevenciu ďalšieho vzniku, náhradu škôd alebo zaplatenie pokút alebo daní alebo
sociálnych odvodov. Relevantný písomný dôkaz, ktorý ilustruje prijaté nápravné opatrenia
musí byť dostupný v prílohe tohto vyhlásenia. To neplatí pre situácie uvedené v bode (d)
tohto vyhlásenia.
VII – DÔKAZ NA POŽIADANIE
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Komisia/agentúra môžu každú osobu, ktoré je predmetom tohto vyhlásenia, vyzvať, aby
poskytla informácie a platný dôkaz o každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je
členom administratívneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu alebo ktorá mám právomoc
zastupovať, rozhodovať alebo riadiť vrátane právnických a fyzických osôb v rámci
vlastníckej a riadiacej štruktúry a konečných užívateľov výhod, ako aj o fyzických osobách,
ktoré sú nevyhnutné pre udelenie alebo implementáciu akčného alebo pracovného
programu, ktorý podlieha žiadosti o grant.
Komisia/agentúra môže od každej osoby, ktorá je predmetom tohto vyhlásenia, požadovať
platný dôkaz týkajúci sa samotnej osoby a fyzických alebo právnických osôb, ktoré
preberú neobmedzené ručenie za dlhy tejto osoby.
O dôkaz je možné požiadať nasledovne:
V prípade situácií opísaných v bodoch (a), (c), (d), (f), (g) a (h) je potrebné vytvoriť
nedávny úryvok zo súdneho záznamu alebo, ak sa tak nestane, ekvivalentný dokument
nedávno vydaný súdnym alebo správnym orgánom v krajine založenia subjektu, ktorý
dokazuje, že tieto podmienky sú splnené.
V prípade situácie popísanej v bode (b) sa vyžaduje vytvorenie nedávnych potvrdení
vydaných kompetentnými úradmi dotknutého štátu. Tieto dokumenty musia poskytovať
dôkaz zahŕňajúci všetky dane a sociálne odvody, ktoré musí subjekt odvádzať, napríklad
vrátane DPH, dane z príjmu (len fyzické osoby), daň z príjmov právnických osôb (len
právnické osoby) a sociálne odvody. Ak nie je niektorý z vyššie uvedených dokumentov
vydaný v dotknutej krajine, môže sa nahradiť čestným vyhlásením pred súdnym orgánom
alebo notárom alebo, ak sa tak nestane, čestným vyhlásením pred správnym orgánom
alebo kvalifikovaným odborným orgánom v krajine jeho zriadenia.
Ak osoba už takýto dôkaz poskytla na účely iného procesu udelenia Komisie, museli byť
takéto dokumenty vystavené nie viac ako jeden rok pred dátumom ich vyžiadania a musia
byť v tento deň stále platné.
Ak bude osoba vybraná a bude jej pridelená cena, prijme táto osoba, ktorá je predmetom
tohto vyhlásenia, všeobecné podmienky stanovené v pravidlách súťaže.
Vyššie spomenutá osoba musí okamžite informovať Komisiu o všetkých zmenách
vyhlásených situácií.
Osoba podliehajúca tomuto vyhláseniu môže byť vylúčená z tohto procesu a môže
byť predmetom správnych sankcií (vylúčenie), ak sa ukáže, že niektoré z týchto
vyhlásení alebo informácií poskytnutých ako podmienka účasti na tomto procese, je
nepravdivé.
Celé meno

dátum
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podpis

