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Tento dokument slouží pouze jako příklad, není právně závazný a nelze se na něj odvolávat.  

 

 

Příklady prokázání způsobilosti uchazeče 

  

Každý uchazeč doručí do datové schránky poskytovatele prokázání způsobilosti ve lhůtě dle bodu 

2. 1. a dle bodu 3. 2. zadávací dokumentace. Níže jsou uvedeny příklady prokázání způsobilosti 

uchazeče dle typu organizace. 

  

Zpráva bude obsahovat tučně označené dokumenty. 

Příklad 1.:            

Veřejná vysoká škola 1 

1.    Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2.  Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů rektora (ne starší 90 kalendářních dnů) nebo 

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba s vyplněnými všemi poli. 

Příklad 2.:            

Výzkumná organizace 1, v. v. i. 

1.  Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2. Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů nedokládá, jelikož ředitel organizace již splnil 

obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti. 

Příklad 3.:            

Výzkumná organizace (nezapsaná v Obchodním rejstříku nebo Rejstříku veřejných výzkumných 

institucí), kde statutárním zástupcem je ředitel. 

1.   Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2.  Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů ředitele (ne starší 90 kalendářních dnů) nebo 

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba s vyplněnými všemi poli. 

 

Příklad 4.:            

Podnik ABC s.r.o. - statutární orgán je složen např. ze tří jednatelů. 

1.   Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2. Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů všech tří osob, které vykonávají funkci 

statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena (ne starší 90 kalendářních dnů) nebo 

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba všech osob 

vykonávajících funkci statutárního orgánu s vyplněnými všemi poli. 

Příklad 5.:            

Podnik 987, a. s. - statutární orgán je složen např. z pěti jednatelů. 

1.   Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2.  Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů všech pěti osob, které vykonávají funkci 

statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena (ne starší 90 kalendářních dnů) nebo 

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba všech osob 

vykonávajících funkci statutárního orgánu s vyplněnými všemi poli. 



 

Příklad 6.:            

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). 

1.     Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2.   Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů OSVČ (ne starší 90 kalendářních dnů) nebo 

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba s vyplněnými všemi poli. 

Příklad 7.:            

Zahraniční podnik - statutární orgán je složen např. ze tří jednatelů 

1.    Čestné prohlášení viz příloha č. 1*. 

2.  Prostou kopii výpisu z Rejstříku trestů ČR všech tří osob, které vykonávají funkci 

statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena (ne starší 90 kalendářních dnů) nebo 

Formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů – fyzická osoba všech osob 

vykonávajících funkci statutárního orgánu s vyplněnými všemi poli vyjma pole Rodné 

číslo. 

 

Zahraniční partner** neprokazuje způsobilost! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V případě zahraničního uchazeče je čestné prohlášení v bilingvní formě v příloze č. 2. 

** Právnická osoba zabývající se výzkumem a vývojem, která se podílí na řešení projektu bez 

nároku na podporu z programu DELTA a má sídlo ve Vietnamské socialistické republice.  


