














 

 
 

 
Prohlášení účastníka výběrového řízení 

 
Účastník VŘ: 
 
Jméno / Název:  …………………………………………………………… 

Adresa / Sídlo:  …………………………………………………………… 

Datum narození / IČO:  …………………………………………………………… 

 
 

 

Prohlášení účastníka výběrového řízení 

1. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že: 

a) je plně svéprávný, 

b) vůči jeho majetku neprobíhá 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 předpisů nebo není v likvidaci, 

c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

e) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči navrhovateli, 

f) složil jistotu ve výši 38.000,- CZK na účet navrhovatele č. 9792440207/0100 vedený   u 
peněžního ústavu Komerční banka a. s., pobočka Klatovy, pod variabilním symbolem 
svého IČ, rodného čísla či jiného identifikačního znaku. 

2. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že souhlasí s Podmínkami výběrového řízení              
a zavazuje se dodržet povinnosti z nich vyplývající.  

3. Účastník výběrového řízení závazně prohlašuje, že je mu stav nemovitých či movitých věcí, 
včetně jejich součástí a příslušenství, které jsou předmětem výběrového řízení, dobře znám. 

4. Účastník VŘ souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v nabídce, a to výhradně 
pro účely VŘ a sepsání kupní smlouvy. 

 
 
 
 
 
…………………………………………………… 

             Místo, datum, podpis 
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