
Příloha č. 2 Výzvy 
VZ „Vedení mzdové agendy“ 

 
 

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) 

 
Uchazeč 

Název  

Sídlo   

IČO  

Statutární orgán  

 
tímto čestně prohlašuje, že: 
 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
sídla uchazeče; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),  
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový 
nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),  
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojišťovně (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),  
d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),  
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydání rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu země 
sídla uchazeče (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).  
 

Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:  
a) tato právnická osoba  
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.  
 
 
V .............................. dne .............................  
 
Uchazeč: ....................................................  
 
Osoba oprávněna jednat: ................................  
Funkce: .........................................................  
 
……………………………………………………………………... 
 
Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče 



Příloha č. 3 Výzvy 
VZ „Vedení mzdové agendy“ 
 
 

Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) 

 
Uchazeč 

Název  

Sídlo   

IČO  

Statutární orgán  

 
 
tímto čestně prohlašuje, že je profesně způsobilý ve smyslu § 77 odst. 1 ZVZ a § 77 odst. 2 písm. a) 
zákona, a že splňuje profesní způsobilost pro plnění veřejné zakázky, označené jako „Vedení mzdové 

agendy“ 
 
V .............................. dne .............................  
 
Uchazeč: ....................................................  
 
Osoba oprávněna jednat: ................................  
Funkce: .........................................................  
 
 
 
……………………………………………………………………... 
 
Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče 



  
Příloha č. 4 Výzvy 
VZ „Vedení mzdové agendy“ 

 

Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky:  

Zadavatel: Gymnázium prof. Jana Patočky, příspěvková organizace 

Jindřišská 36, 110 00 Praha 1 

IČO: 60449004 

Identifikační údaje uchazeče: 

Obchodní firma/název:  

Sídlo  

IČ / DIČ:  

Bankovní spojení:  

Jména členů statuárního 

orgánu společnosti: 

 

Jednající/Zastoupená:  

Celková nabídková cena za služby  

Výše nabídkové ceny v Kč/ 

měsíčně 

bez DPH 

Sazba DPH (%) 
Nabídková cena měsíčně včetně 

DPH 

   

 

 

V …………………. dne ……………. 

 …………………………………………………………………………… 
 

 razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

 


