
 

Příloha 1 - Čestné prohlášení 

Věc: VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ GR/001/21 

Ideas powered for business SME FUND  

 

Každý přihlašovatel si musí přečíst a přijmout veškerá prohlášení obsažená v tomto 

dokumentu. Přijetí tohoto prohlášení je doloženo podáním přihlášky, jež je považováno za 

rovnocenné podpisu prohlášení. Odkaz na přihlašovatele by měl být chápán jako odkaz na 

malý nebo střední podnik, který přihlášku podává. 

 

Přihlašovatel: 

 

1) prohlašuji, že je podle kritérií stanovených v příslušné výzvě k podávání návrhů způsobilý; 

2) prohlašuji, že má potřebnou finanční a provozní způsobilost, kterou stanoví příslušná výzva 

k podávání návrhů; 

3) prohlašuji, že neobdržel od Unie za účelem provedení akce, která je předmětem této žádosti o 

grant, žádné další finanční prostředky a že se zavazuje Úřadu neprodleně oznámit veškeré 

takové další finanční prostředky Unie, které by za dobu do ukončení akce obdržela. 

 
NENÍ-LI NĚKTERÝ Z VÝŠE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ SPLNĚN, UVEĎTE v příloze tohoto prohlášení, 

o který požadavek se jedná, a JMÉNO DOTYČNÉHO MSP SPOLU SE STRUČNÝM VYSVĚTLENÍM. 

I – SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ PŘIHLAŠOVATELE 

4)  prohlašuji, že se nenachází v některé z následujících situací. Je-li některá z následujících 

situací dána, uveďte v příloze tohoto prohlášení, o jakou situaci se jedná, jméno dotyčného 

MSP / jména dotyčných osob a stručné vysvětlení. 

a) je v úpadku, předmětem insolvenčního řízení nebo se nachází v likvidaci, její majetek spravuje 

likvidátor nebo soud, má se svými věřiteli dohodu o vyrovnání, její obchodní činnost je 

pozastavena nebo je ve srovnatelné situaci vyplývající z podobných řízení podle unijních nebo 

vnitrostátních právních předpisů; 

b) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že porušuje 

své povinnosti týkající se placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení podle platného 

práva; 
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c) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že se dopustil 

vážného profesního pochybení tím, že porušil příslušné právní a správní předpisy nebo etické 

normy platné v oboru, v němž Přihlašovatel působí, případně tím, že se dopustil pochybení, jež 

má dopad na jeho profesní důvěryhodnost, pokud takové pochybení vykazuje známky úmyslu 

nebo hrubé nedbalosti, mimo jiné zejména těchto pochybení: 

i) úmyslného nebo nedbalostního zkreslování informací, které jsou požadovány pro ověření 

neexistence důvodů pro vyloučení či splnění kritérií způsobilosti a výběru nebo jsou 

požadovány v rámci plnění veřejné zakázky, dohody či rozhodnutí o udělení grantu; 

ii) uzavírání dohod s jinými osobami s cílem narušit hospodářskou soutěž; 

iii) porušování práv duševního vlastnictví; 

iv) pokusu o ovlivňování rozhodovacího procesu Úřadu v průběhu udělovacího řízení; 

v) pokusu získat důvěrné informace, jež by ji mohly v udělovacím řízení neoprávněně 

zvýhodnit; 

d) v pravomocném rozsudku bylo stanoveno, že se dopustila některého z následujících skutků: 

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 ve smyslu 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 

uvedeného v čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV nebo korupce, jak je 

vymezena v jiných platných právních předpisech; 

iii) jednání souvisejícího se zločinným spolčením 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) teroristického trestného činu ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV nebo trestného činu spojeného s teroristickými činnostmi ve smyslu článku 3 

uvedeného rozhodnutí nebo návodu, pomoci či účastenství při jejich spáchání nebo pokusu o 

ně ve smyslu článku 4 uvedeného rozhodnutí; 

vi) dětské práce nebo jiných trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi podle 

článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU; 

e) v rámci plnění veřejné zakázky, dohody nebo rozhodnutí o udělení grantu financovaných z 

rozpočtu Unie se dopustila závažných pochybení, jež vedla k předčasnému ukončení této 

veřejné zakázky, dohody nebo rozhodnutí, k vymáhání náhrady škody nebo k jiným smluvním 

sankcím, nebo která byla zjištěna při kontrolách, auditech či šetřeních provedených schvalující 

osobou, Evropským úřadem pro boj proti podvodům nebo Účetním dvorem;  

f) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že se dopustil 

nesrovnalosti ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95; 

g) v pravomocném rozsudku nebo konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že 

Přihlašovatel vytvořil subjekt v jiné jurisdikci s cílem obejít fiskální, sociální nebo jakékoli jiné 

právní povinnosti, jejichž uplatňování je povinné v jurisdikci, pod kterou spadá jeho sídlo, 

správní ústředí nebo hlavní místo podnikání; 

h) (pouze u právnických osob a subjektů bez právní subjektivity) v pravomocném rozsudku nebo 

konečném správním rozhodnutí bylo stanoveno, že byl Přihlašovatel vytvořen s cílem 

stanoveným v písmeni g); 
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i) v případě situací výše uvedených v písmenech c) až h) se na Přihlašovatel vztahují:  

i. skutečnosti zjištěné při auditech nebo vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce po 

jeho zřízení, Účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům nebo útvaru 

interního auditora nebo při jakékoli jiné prověrce, auditu či kontrole prováděných na pokyn 

schvalující osoby orgánu EU, evropského úřadu nebo agentury či instituce EU;  

ii. nepravomocné rozsudky nebo správní rozhodnutí, jež nejsou konečná, které mohou 

zahrnovat disciplinární opatření přijatá příslušným orgánem dohledu odpovědným za 

ověřování dodržování zásad profesní etiky;  

iii. skutečnosti uvedené v rozhodnutích subjektů nebo osob pověřených úkoly plnění rozpočtu 

EU;  

iv. informace předané členskými státy vynakládajícími finanční prostředky Unie; 

v. rozhodnutí Komise týkající se porušení práva Unie v oblasti hospodářské soutěže nebo 

rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu týkající se porušení práva Unie nebo členského 

státu v oblasti hospodářské soutěže nebo 

vi. rozhodnutí o vyloučení vydané schvalující osobou orgánu EU, evropského úřadu nebo 

agentury či instituce EU.  

II – SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ FYZICKÉ OSOBY, JEŽ JE NEZBYTNÁ PRO UDĚLENÍ NEBO 

PLNĚNÍ AKCE NEBO PRACOVNÍHO PROGRAMU, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O GRANT1 

 

5) prohlašuji, že fyzická osoba, jež je nezbytná pro udělení nebo pro plnění [akce, která] 

[pracovního programu, který] je předmětem žádosti o grant, se nenachází v některé 

z následujících situací. Je-li některá z následujících situací dána, uveďte v příloze tohoto 

prohlášení, o jakou situaci se jedná, jméno dotyčné osoby a MSP / jména dotyčných osob a 

stručné vysvětlení:  

situace uvedená výše v písmeni c) (vážné profesní pochybení) 

situace uvedená výše v písmeni d) (podvod, korupce nebo jiný trestný čin) 

situace uvedená výše v písmeni e) (závažná pochybení při plnění veřejné zakázky) 

situace uvedená výše v písmeni f) (nesrovnalost) 

situace uvedená výše v písmeni g) (vytvoření subjektu s cílem obejít právní povinnosti) 

situace uvedená výše v písmeni i) 

III – SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ A FYZICKÝCH NEBO 

PRÁVNICKÝCH OSOB S PRAVOMOCÍ K ZASTUPOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ NEBO KONTROLE  

6) prohlašuji, že fyzická nebo právnická osoba, která je členem správního, řídícího nebo 

dozorčího orgánu výše uvedeného Přihlašovatele nebo která má pravomoc výše uvedenou 

Přihlašovatele zastupovat, rozhodovat jeho jménem nebo ho kontrolovat (to zahrnuje např. 

ředitele, členy řídících nebo dozorčích orgánů a případy, kdy jedna fyzická nebo právnická 

osoba drží většinový podíl), nebo skutečný majitel Přihlašovatele (podle čl. 3 bodu 6 směrnice 

(EU) 2015/849) se nenachází v některé z následujících situací. Je-li některá z následujících 

situací dána, uveďte v příloze tohoto prohlášení, o jakou situaci se jedná, jméno dotyčné 

osoby a MSP / jména dotyčných osob a stručné vysvětlení. 

 
1 Byla-li fyzická osoba v žádosti o grant vymezena jako nezbytná pro udělení nebo pro plnění právního závazku ve 

smyslu čl. 136 odst. 4 písm. c) finančního nařízení (např. hlavní řešitel v rámci výzkumného projektu). 
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– situace uvedená výše v písmeni c) (vážné profesní pochybení) 

– situace uvedená výše v písmeni d) (podvod, korupce nebo jiný trestný čin) 

– situace uvedená výše v písmeni e) (závažná pochybení při plnění veřejné zakázky) 

– situace uvedená výše v písmeni f) (nesrovnalost) 

– situace uvedená výše v písmeni g) (vytvoření subjektu s cílem obejít právní povinnosti) 

– situace uvedená výše v písmeni h) (osoba vytvořena s cílem obejít právní povinnosti) 

– situace uvedená výše v písmeni i) 

IV – SITUACE ZAKLÁDAJÍCÍ VYLOUČENÍ FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ V 

NEOMEZENÉM ROZSAHU RUČÍ ZA DLUHY PŘIHLAŠOVATELE 

Tento oddíl se použije pouze na prohlášení, která se týkají Přihlašovatele, za jejíž dluhy v 

neomezeném rozsahu ručí jiná fyzická nebo právnická osoba. 

7) prohlašuji, že fyzická nebo právnická osoba, která v neomezeném rozsahu ručí za dluhy výše 

uvedeného Přihlašovatele, se nenachází v některé z následujících situací. Je-li některá z 

následujících situací dána, uveďte v příloze tohoto prohlášení, o jakou situaci se jedná, 

jméno dotyčné osoby a MSP / jména dotyčných osob a stručné vysvětlení. 

– situace uvedená výše v písmeni a) (úpadek) 

– situace uvedená výše v písmeni b) (porušení povinností týkajících se placení daní nebo 

příspěvků na sociální zabezpečení) 

V – DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ V TOMTO ŘÍZENÍ 

8) prohlašuji, že Přihlašovatel: 

nebyl zapojen do přípravy zadávací dokumentace v tomto udělovacím řízení, znamenala-li tato 

skutečnost narušení zásady rovného zacházení, včetně narušení hospodářské soutěže, které 

nelze napravit jiným způsobem. Došlo-li k této situaci, uveďte v příloze tohoto prohlášení 

jméno dotyčné osoby / jména dotyčných osob a stručné vysvětlení. 

 

VI – NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

Jestliže Přihlašovatel prohlásí, že se nachází v některé z výše uvedených situací zakládajících 

vyloučení, musí uvést, jaká opatření k nápravě takové situace byla učiněna, a tím prokázat svou 

důvěryhodnost. Může se jednat např. o technická, organizační a personální opatření, jež mají 

zamezit trvání této situace, o náhradu škody nebo úhradu pokuty či daní a poplatků nebo příspěvků 

na sociální zabezpečení. Příslušné písemné doklady, které přijetí nápravných opatření prokazují, 

musí být přiloženy k tomuto prohlášení. Uvedené se nevztahuje na situace podle písmene d) tohoto 

prohlášení. 
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VII – DOKLADY NA VYŽÁDÁNÍ 

Úřad může kteréhokoli z Přihlašovatelů, jichž se toto prohlášení týká, požádat, aby poskytl 

informace a příslušné doklady o kterékoli z fyzických nebo právnických osob, které jsou členem 

správního, řídícího nebo dozorčího orgánu nebo které mají pravomoc k zastupování, rozhodování 

nebo kontrole, včetně právnických a fyzických osob patřících do vlastnické a řídicí struktury a 

skutečných majitelů, jakož i o kterékoli z fyzických osob, jež jsou nezbytné pro udělení nebo pro 

plnění akce nebo pracovního programu, které jsou předmětem žádosti o grant. 

Úřad může kteréhokoli z Přihlašovatelů, jichž se toto prohlášení týká, požádat, aby poskytl 

příslušné doklady o sobě samém a o fyzických nebo právnických osobách, které v neomezeném 

rozsahu ručí za jeho dluhy. 

Tyto doklady lze požadovat podle těchto pravidel: 

- U situací popsaných v písmenech a), c), d), f), g) a h) je nutné předložit aktuální výpis z 

trestního rejstříku nebo, pokud to není možné, rovnocenný aktuální doklad vydaný soudním 

nebo správním orgánem v zemi, v níž je subjekt usazen, ze kterého vyplývá, že jsou tyto 

požadavky splněny.  

 

- U situace popsané v písmeni b) je nutné předložit aktuální osvědčení vydaná příslušnými 

orgány dotyčného státu. Tyto dokumenty musí prokazovat zaplacení veškerých daní a poplatků 

a příspěvků na sociální zabezpečení, které je subjekt povinen platit, mimo jiné například DPH, 

daně z příjmu fyzických osob (pouze fyzické osoby), daně z příjmu právnických osob (pouze 

právnické osoby) a příspěvků na sociální zabezpečení. Nejsou-li výše uvedené dokumenty v 

dotyčné zemi vydávány, lze je nahradit místopřísežným prohlášením učiněným před soudním 

orgánem či notářem nebo, pokud to není možné, čestným prohlášením učiněným před správním 

orgánem či příslušnou profesní organizací země, v níž je subjekt usazen. 

Pro případ výběru k udělení grantu přijímá Přihlašovatel, jíž se toto prohlášení týká, všeobecné 

podmínky stanovené v rozhodnutí o udělení grantu. 

Výše uvedený Přihlašovatel musí Úřad okamžitě informovat o jakékoli změně v kterékoli ze 

situací, o nichž podala prohlášení. 

Přihlašovatel, jíž se toto prohlášení týká, může být v tomto řízení odmítnuta a mohou jí být 

uloženy správní sankce (vyloučení), pokud se ukáže, že některé z prohlášení nebo informací 

učiněných či poskytnutých v rámci plnění podmínek účasti v tomto řízení jsou nepravdivé. 
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