
DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

v  v

Pro: Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: : SILNICE GROUP a.s., IČ 622 42 105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“j. ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„D48 Frýdek-M ístek, obchvat - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644740 
(dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízem, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, 
k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc 
k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak  uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Ú platkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 
nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.



• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je  nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je  osoba takto označená v příloze k nabídce.

•  Veřejný činitel (Public official) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

•  Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je  úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.
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FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava 821 09, IČO: 31 356 648

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské 

soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“~). ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme 

neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti 

s veřejnou zakázkou na stavební práce D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku 

veřejných zakázek 644740 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, 

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším 

jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se 

nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se 

zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti 

se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se 

o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za 

dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále 

„Smlouva“~> určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a 

okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto 

závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či 

jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni 

jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv 

zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně 

předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 

nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z 

jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže
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podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo 

podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, 

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 

zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné 

výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, 

majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, 

aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou 

výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 

zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 

provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 

úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky 

(tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem 

nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je  osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 

politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v 

kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické 

osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo 

zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je  úplatkářstvím nebo podvodným 

jednáním.

V Bratislavě, dney ^ 1

na základě plné moci 
VÁHOSTAV - SK, a.s.



FORMULÁŘ 1.2 
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Przedsi^biorstwo Budowy Drog i Mostów sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk 

Mazowiecki, IČ: 710251913

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské 

soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme 

neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti 

s veřejnou zakázkou na stavební práce „D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku 

veřejných zakázek 644740 (dále „Veřejná zakázka“j.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, 

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším 

jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se 

nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se 

zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti 

se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se 

o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za 

dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále 

„Smlouval  určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a 

okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto 

závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či 

jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak  uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni 

jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv 

zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně 

předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 

nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z 

jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže 

podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsm e podnikli nebo



podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců,

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné

zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné 

výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, 

majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, 

aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou 

výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 

zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je  nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 

provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 

úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky 

(tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem 

nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je  osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 

politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v 

kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické 

osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo 

zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je  úplatkářstvím nebo podvodným 

jednáním.

V Minsk Mazowiecki dne 20. 09. 2017

Przedsiebiorstwo Budowv Dróe i Mostów sd. z  o.o .


