
 

Příloha č.  1 Podmínek výběrového řízení 
 

 

Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení:  
 
 
Účastník výběrového řízení (dále jen účastník VŘ): 
 
Firma (jméno a příjmení) ......................................................................................... 
 
sídlo firmy (úplná adresa) ........................................................................................ 
 
IČ: (rodné číslo) ........................................................... 
 
jednající …........................................................................................................... 

 

1. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je osobou, která může nabývat nemovitý majetek na území České 
republiky. 

2. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že není osobou, která nesmí nabývat majetek náležející do majetkové 
podstaty dle § 295 zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění. 

3. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je plně svéprávný. 

4. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že souhlasí s podmínkami výběrového řízení „KARDANEX“- věci movité, 
které se týkají prodeje Předmětu prodeje uvedeného v těchto podmínkách (dále jen Podmínky a dále jen Předmět 
prodeje) a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí včetně úhrad smluvních pokut plynoucích z případných 
nedodržení povinností účastníka nebo vítěze výběrového řízení uvedených v Podmínkách a že souhlasí s tím, aby 
pohledávka na úhradu smluvní pokuty byla započtena vůči pohledávce na vrácení složené kauce. Účastník 
výběrového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s navrhovaným zněním kupní smlouvy na prodej Předmětu 
prodeje, jak je uvedeno v příloze č. 3 Podmínek (dále jen Kupní smlouva), a zavazuje se Kupní smlouvu v tomto 
znění, popř. ve znění upřesněném v souladu s Podmínkami, uzavřít. 

5. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je v dobré finanční situaci, a že je schopen dodržet své povinnosti a 
závazky vyplývající z Podmínek a z Kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu včetně veškerého 
příslušenství. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že není v platební neschopnosti, nevstoupil do likvidace, není 
proti němu vedeno řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, ani dle smyslu § 3 
insolvenčního zákona v úpadku není a úpadek mu nehrozí. 

6. Účastník výběrového řízení se zavazuje bezodkladně písemně oznámit organizátorovi VŘ změnu kterékoli z výše 
uvedených skutečností nebo jiné podstatné skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na prodej Předmětu 
prodeje, a to až do úplného zaplacení kupní ceny včetně příslušenství. 

 

 

V ……………………………………….. dne …………………………… 

 

 

 
……………………………………………. 
podpis účastníka VŘ – ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 

 
 


