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Účastník VŘ: 
Jméno / Název: ……………………………………………………………….. 
Adresa / Sídlo: ………………………………………………………………… 
Datum narození / IČ: ……………………………………………………........ 
 

 
 

Prohlášení účastníka výběrového řízení 

k výběrovému řízení čís. OFM/164/2016 
 
 
1. Účastník výběrového řízení (dále jen „VŘ“) prohlašuje, že je v dobré finanční situaci, 

že je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z kupní smlouvy, zejména zaplatit 
řádně a včas kupní cenu za předmět koupě, a že nemá žádné dluhy vůči státu. 
 

2. Účastník VŘ prohlašuje, že je mu znám stav nabízeného majetku. 
 
3. Účastník VŘ prohlašuje, že: 

a) nepodává nabídku jako jeden z manželů * 

b) podává nabídku spolu s manželem nebo jako jeden z manželů a prodávaný majetek hodlá 
nabýt do společného jmění manželů * 

c) podává nabídku jako jeden z manželů a prodávaný majetek nehodlá nabýt do společného 
jmění manželů a součástí jím učiněné nabídky je  

� doklad o smluveném manželském režimu * 

� písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že kupní 
cena bude uhrazena z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů * 

� pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů * 

� pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů * 

* nehodící se škrtněte 
 
4. Účastník VŘ se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv 
na prodej předmětného prodávaného majetku, zejména na povinnost zaplacení kupní ceny, 
stejně tak zahájení soudního řízení ve věci majetkových závazků účastníka VŘ vůči státu. 
 

5. Účastník VŘ prohlašuje, že svoji nabídku činí vážně a nikoliv v omylu, že se seznámil 
s podmínkami VŘ č. OFM/164/2016 ze dne 29. 12. 2016, které se týkají prodávaného 
majetku: 

spoluvlastnický podíl v rozsahu id. ½ na pozemku: 

� pozemková parcela číslo: 1335 o výměře 1439 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob 
ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa.  

včetně součástí, které tvoří lesní porost, 
 
 zapsaného na listu vlastnictví 72 pro katastrální území Dobratice, obec Dobratice,  
 
že jsou mu srozumitelné, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.  
 
Účastník VŘ výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy 
na prodej předmětného majetku a zavazuje se v případě vítězství ve VŘ uzavřít kupní 
smlouvu v souladu s výše uvedenými podmínkami. 
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6. Závazky účastníka VŘ uvedené v odst. 1. až 5. trvají do úplného zaplacení kupní ceny včetně 
veškerého příslušenství. 

 
7. Účastník VŘ souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v nabídce, a to výhradně 

pro účely VŘ, kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  
 
8. Účastník VŘ prohlašuje, že není osobou1), v jejíž prospěch nemůže Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
s majetkem naložit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Místo, datum, úředně ověřený podpis 

                                                 
1) Majetek nemůže být převeden ve prospěch: 

a) soudců a přísedících, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky, znalců, tlumočníků a notářů, jakož i 
zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie České republiky a notářských kanceláří, 

b) celníků a občanských zaměstnanců Celní správy České republiky, jakož i vedoucích a dalších zaměstnanců 
jiných organizačních složek příslušných hospodařit s majetkem podle ustanovení § 11, 

c) starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců příslušných obecních úřadů a obdobně 
příslušných úřadů měst a městských částí,  

jakož i osob jim blízkých, pokud se osoby uvedené pod písm. a) až c) v jednotlivých případech podílely na úkonech 
souvisejících s nabytím takového majetku státem a na hospodaření s ním. 


