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Čestné prohlášení zájemce 

Zájemce 

Název / Jméno a příjmení ............................................................................................................ 

Sídlo / Bydliště ............................................................................................................................ 

IČO / Datum narození ................................................................................................................. 

tímto ve výběrovém řízení na pronájem honitby …………………….., č. honitby 

…………………… čestně prohlašuje, že 

a) je českou fyzickou osobou, která má platný český lovecký lístek, mysliveckým 

sdružením (spolkem) vzniklým podle předpisů o sdružování občanů za účelem nájmu 

honitby, jehož alespoň tři členové mají platný český lovecký lístek nebo českou 

právnickou osobou, která na pozemcích v honitbě zemědělsky nebo lesnicky 

hospodaří nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své činnosti a jejíž statutární 

orgán nebo alespoň jeden jeho člen nebo odpovědný zástupce má platný český lovecký 

lístek, 

b) navrhne orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře, který 

splňuje veškeré předpoklady pro výkon této funkce dle § 35 odst. 1 zákona, vykonával 

či vykonává právo myslivosti po dobu alespoň 3 let a nebyl pravomocně odsouzen 

pro úmyslný trestný čin, popř. jeho odsouzení bylo zahlazeno, ani nebyl uznán vinným 

ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, ani mu nebyla uložena pokuta podle 

zákona o myslivosti, popř. od právní moci rozhodnutí o uložení sankce uplynula doba 

delší než 2 roky, 

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu (§ 2983 občanského zákoníku),  

d) není v platební neschopnosti, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku, ani vůči 

němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, popř. nesplatný daňový 

nedoplatek nepřesahuje částku 10 000 Kč, 
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g) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, popř. 

nesplatný nedoplatek pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nepřesahuje 

částku 10 000 Kč, 

h) 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,  

i) v posledních 3 letech nedošlo k propadnutí kauce zájemce při výběrovém řízení 

na pronájem honitby, pro kterou zájemce podává svou nabídku, 

j) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči LČR,  

k) on sám, je-li osobou fyzickou, nebo, je-li osobou právnickou, jeho statutární orgán, 

a, 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 uznán vinným ze spáchání přestupku na úseku myslivosti, 

ani mu nebyla uložena pokuta podle zákona 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, 

l) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, popř. nesplatný nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nepřesahuje 

částku 10 000 Kč a 

m) zájemce sám, je-li osobou fyzickou, nebo, je-li osobou právnickou (včetně 

mysliveckého sdružení), jeho statutární orgán a, 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 nebo, pokud je 

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

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 

 

Zájemce dále vyjadřuje svůj souhlas se zněním vzorové nájemní smlouvy (čl. 1.3.1 písm. e) 

Pravidel pro výběrová řízení na pronájem honiteb) a zavazuje se uzavřít a za tím účelem 

podepsat a LČR doručit vzorové smlouvě a nabídce zájemce odpovídající návrh nájemní 

smlouvy nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy zadavatele k poskytnutí součinnosti 

k uzavření smlouvy (nestanoví-li zadavatel lhůtu delší). 
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Zájemce dále prohlašuje, že souhlasí s propadnutím složené kauce a uznává právo zadavatele 

si tuto kauce ponechat v případě, že ve výběrovém řízení zvítězí (uspěje), ale ve lhůtě 

stanovené zadavatelem neposkytne veškerou součinnost k uzavření smlouvy (viz čl. 1.6.2 a čl. 

1.9.1 Pravidel pro výběrová řízení na pronájem honiteb).  

  

 

 

V ………………..  dne ……………………… 

 

 

 

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

Název / Jméno a příjmení a Podpis zájemce / osoby oprávněné jednat jménem zájemce 


