
 

Čestné prohlášení zájemce 
 

 
 

Zájemce 
 

Název / jméno a příjmení ............................................................................................................ 
 

Sídlo / úplná adresa ................................................................................................................... 
 

IČ / datum narození..................................................................................................................... 

 

 

tímto čestně prohlašuje, že 
 

a) on sám, je-li osobou fyzickou, anebo, je-li osobou právnickou, jeho statutární orgán, či, pokud 

je členů statutárního orgánu zájemce více, žádný jeho člen, a je-li statutárním orgánem zájemce 

či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, pak její statutární orgán anebo, pokud 

je členů statutárního orgánu této právnické osoby více, žádný jeho člen nebyl pravomocně 

odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebyl uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku 

myslivosti, ani mu nebyla uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, popř. od 

právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek v 

tomto výběrovém řízení doba delší než 2 roky; 

b) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu (par. 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník); 

c) není v platební neschopnosti, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, nebyl vůči němu 

zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebyl na něj prohlášen konkurs ani nebyl konkurs na něj zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující ani vůči němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů; 

d) není v likvidaci; 

e) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky; 

 
f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti; 

h) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zadavateli.; 



i) v posledních 3 letech nedošlo k předčasnému ukončení smlouvy o nájmu honitby, pro kterou 

zájemce podává svou nabídku, a to z důvodů na straně zájemce; 

 
j) v posledních 3 letech nedošlo k propadnutí kauce zájemce při výběrovém řízení na pronájem 

honitby, pro kterou zájemce podává svou nabídku; 

 
k) souhlasí se zněním vzorové smlouvy o nájmu honitby a zavazuje se podepsat návrh nájemní 

smlouvy odpovídající vzorovému znění a doručit jej zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne obdržení tohoto návrhu. 

 

 

 

V ……………….. dne ……………………… 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Název / jméno a příjmení a podpis zájemce / osoby oprávněné jednat jménem zájemce 


