
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.3 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 

Čestné prohlášení a závazek mlčenlivosti 

 



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

 

Jméno:  

IČO:   

sídlo:   

(dále jen „odběratel“) 

tímto čestně prohlašuje, že  

(i) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 

trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 

o právnickou osobu, tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem nebo členem 

statutárního orgánu právnická osoba, tento předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 

nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, předpoklad podle 

tohoto bodu splňuje vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

kvalifikační předpoklad odběratel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 

svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

(ii) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání odběratele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, tuto podmínku splňuje jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem odběratele či členem statutárního orgánu právnická osoba, tento 

předpoklad splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, předpoklad podle tohoto bodu splňuje vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento kvalifikační předpoklad 

odběratel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště; 

(iii) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu; 

(iv) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů; 

(v) není v likvidaci; 

(vi) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště odběratele; 

(vii) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště odběratele; 



 

 

(viii) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

odběratele; a 

(ix) je a nejméně do 31.12.2019 bude finančně a ekonomicky způsobilý plnit své dluhy vůči 

vyhlašovateli. 

 

Odběratel se dále zavazuje, že  

 informace obsažené v příloze č. 1 soutěžních podmínek (Přehled zdrojů elektrárenského popílku a 

jeho předpokládané produkce určené k prodeji v soutěži) a v příloze č. 4 soutěžních podmínek 

(vzor Kupní smlouvy) soutěže „Prodej elektrárenského popílku 01.12.2017 – 30.11.2019“ (dále jen 

„Důvěrné informace“ a „Soutěž“) udrží v přísné tajnosti, bude je chránit před třetími osobami a 

neprozradí jakoukoliv Důvěrnou informaci třetí osobě; 

 nepoužije Důvěrné informace k jiným účelům než k účasti v Soutěži a jako podklad pro své 

rozhodnutí o podání nabídky; 

 umožní přístup k Důvěrným informacím pouze vlastním odpovědným zaměstnancům nebo 

profesionálním poradcům, kteří potřebují takový přístup pro účely přípravy nabídky v rámci 

Soutěže či k přijetí rozhodnutí nabídku nepodat, a uloží takovým osobám povinnost mlčenlivosti 

obdobnou té, ke které se tímto zavazuje. Odběratel se zavazuje, že ponese plnou odpovědnost 

za neoprávněné zpřístupnění Důvěrných informací zaměstnanci nebo poradci odběratele; 

 zajistí, aby Důvěrné informace nebyly ani reprodukovány ani kopírovány a současně aby jakékoli 

poskytnuté Důvěrné informace byly bezpečně uloženy v zabezpečených prostorách. 

Shora uvedený závazek je neodvolatelný a odběratel může být tohoto závazku zproštěn pouze 

písemným oznámením učiněným společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o., se sídlem Hostivice, 

Komenského 534, PSČ 253 01, IČO 28255933 (dále jen „vyhlašovatel“). 

Odběratel se zavazuje, že zaplatí vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto 

tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti chránit Důvěrné informace, jak se zavázal 

výše. Závazkem zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo vyhlašovatele na náhradu škody v plné 

výši. 

 

V ………………. dne ……………… 

 

………………………………………………… 

jméno, příjmení a podpis osoby jednající za 

odběratele 

 

 


