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Příloha zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže Programu aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 
 

Přehled podávaných dokumentů k prokázání způsobilosti uchazeče 
 

 
Přehled podávaných dokumentů, které mají uchazeči dle bodu 3. 2. Zadávací dokumentace 
doručit do datové schránky poskytovatele. 

 
1. Čestné prohlášení – osoby/osob oprávněnou/oprávněných jednat jménem či za 

uchazeče s podpisovým právem za organizaci dle výpisu z Obchodního rejstříku, 

Živnostenského rejstříku, zakládací listiny, zřizovací listiny apod. Osobou oprávněnou 

jednat za uchazeče je člen statutárního orgánu. V případě, že v souladu s vnitřním 

předpisem uchazeče je k jeho jednání zapotřebí více členů statutárního orgánu, resp. tato 

povinnost vyplývá z jiných právních předpisů, musí čestné prohlášení zaslat všichni tito 

členové. Osobou oprávněnou jednat za uchazeče je dále osoba jednající na základě plné 

moci. V případě, že se nejedná o zákonné zmocnění (např. § 503 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník), musí být přiložen originál zplnomocnění ne starší 90 

dnů, nebo ověřená kopie zplnomocnění ne starší 90 kalendářních dnů. 

 

2. Dokumenty prokazující činnost  - prosté kopie dokumentů, ze kterých vyplývá povaha 

činností uchazeče a příslušná oprávnění k nim s výjimkou osob zřízených podle 

zvláštního zákona (Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 

pozdějších předpisů nebo zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích). 

Uchazeč není povinen předkládat takové dokumenty, které lze dohledat prostřednictvím 

sítě internet, přičemž pokud se nejedná o obecně známé zdroje (např. justice.cz) uchazeč 

uvede alespoň odkaz na příslušný dokument (jedná se zejména o zakládací dokumenty, 

vnitřní předpisy - např. stanovy, apod.), v jiném případě je povinen takové dokumenty 

předložit rovnou. Uchazeč však vždy musí přiložit prostou kopii oprávnění k činnosti podle 

zvláštního právního předpisu, pokud takovou činnost hodlá vyvíjet v rámci řešení jím 

podaného návrhu projektu (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). 

 

3. Výpis z Rejstříku trestů – prostá kopie výpisu z Rejstříku trestů všech osob, které 

vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena s výjimkou osob u 

kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny jiným 

právním předpisem obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti. Kopie výpisu 

z rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů. 
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