
NABÍDKA 
 

Byt č. 26 v domě čp. 966 v ulici Generála Janouška 5 v Praze 14  

– k.ú. ČERNÝ MOST 

 

Identifikace účastníka 

 

jméno a příjmení ....………………………………………………………................................... 

 

rodné číslo …………………………………… rodinný stav ...................................................... 

 

adresa trvalého pobytu...……………………………………………………..........PSČ……….. 

 

doručovací adresa ………………………………………………………...............PSČ.............. 

 

telefonický kontakt ……………………………………………………….................................... 

 

e-mailový kontakt ………………………………………………………………………………. 

 

datová schránka ………………………………………………………………………………… 

 

 

Identifikace manžela/manželky (registr. partnera/partnerky) účastníka 

 

jméno a příjmení ....………………………………………………………................................... 

 

rodné číslo …………………………………… rodinný stav ...................................................... 

 

adresa trvalého pobytu  ...……………………………………………………......PSČ................ 

 

doručovací adresa…… ……………………………………………………….....PSČ................ 

 

telefonický kontakt ……………………………………………………….................................... 

 

e-mailový kontakt ……………………………………………………………………………….. 

 

datová schránka………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Shora uvedený byt budou dále užívat: (jmenovitě, včetně rodných čísel, vztah k účastníkovi) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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NABÍDKA PRVNÍHO MĚSÍČNÍHO NÁJEMNÉHO ………………………. ,- Kč 

 

slovy ……………………………………………………………………………………….. 

 

V případě neúspěchu poukažte jistotu zpět  

 

na č. účtu …………………………..…….kód banky………… .variabilní symbol……………… 

 

nebo (ve výjimečných případech) 

 

poštovní poukázkou na jméno a adresu: ….……………………………………………………….. 

 

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

 

 

 
 

 

 

Čestné prohlášení 

 
Účastník prohlašuje, že: 

 

1) se seznámil s vypsanými podmínkami pronájmu bytu a přistupuje na ně 

2) ve své nabídce i v čestném prohlášení uvedl pravdivé údaje 

3) si je vědom toho, že uvedení  nepravdivých  nebo neúplných  údajů  má  za  následek  

        vyřazení této nabídky 

4) on ani jeho manžel/manželka příp. registrovaný  partner/partnerka  nemají žádné 

nevypořádané závazky vůči hl. m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového 

prostoru a současně s nimi není vedeno soudní či exekuční řízení 

5) s ním ani jeho manželem/manželkou příp. registrovaným partnerem/partnerkou není 

vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. a nebylo rozhodnuto soudem 

o jeho úpadku a schváleno oddlužení 

6) */ on ani jeho manžel/manželka  příp. registrovaný partner/partnerka nejsou nájemci či 

podnájemci ani vlastníky či spoluvlastníky jiného bytu či nemovitosti určené k bydlení 

*/on nebo jeho manžel/manželka příp. registrovaný partner/partnerka je 

nájemcem/podnájemcem bytu/nemovitosti na adrese:  

 

        ………………………………………………………..………………………………, 

        což  dokládá/dokládají  fotokopií nájemní smlouvy  a  k  tomuto  bytu/nemovitosti  

        ukončí nájem/podnájem a tuto skutečnost doloží 

*/ on nebo jeho manžel/manželka příp. registrovaný partner/partnerka je vlastníkem 

        či  spoluvlastníkem bytu či nemovitosti určené k bydlení a tuto skutečnost dokládá 

        výpisem z katastru nemovitostí a  vysvětlením způsobu jejího užívání 

 

*/   údaje doplňte; nehodící se přešktněte 
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7) si je vědom toho, že je vázán obsahem své nabídky a v případě schválení Radou hl. m. 

        Prahy uzavře smlouvu o nájmu ke shora uvedenému bytu za podmínek odpovídajících  

         jeho nabídce     

8) složil jistotu v požadované výši na konkrétní byt a připojuje kopii dokladu 

9) souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů, které poskytuje vyhlašovateli 

v souvislosti s předmětným výběrovým řízením  

10) bere na vědomí, že hl. m. Praha je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace 

podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. a souhlasí, aby veškeré informace obsažené 

v jeho nabídce byly zveřejněny  

11) převezme byt v takovém technickém stavu, jak se nachází při předání a nebude po hl. m. 

Praze požadovat provedení stavebních či jiných úprav; případné stavební úpravy bude, po 

předchozím souhlasu hl. m. Prahy, provádět na vlastní náklady.  

 

 

Poznámka: v případě, že je účastník ženatý/účastnice vdaná nebo má registrovaného 

partnera/partnerku, musí toto čestné prohlášení podepsat oba manželé popř. 

registrovaní partneři/partnerky. Podpis/y na tomto čestném prohlášení musí být 

úředně ověřen/é ! Jedná se o nezastupitelný právní úkon, ke kterému není možno 

zmocnit jinou osobu a to ani na základě  písemné plné moci. 

  

 

 

V ………………………..……………..        dne…………………….. 

 

 

 

Podpis/y ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Úřední ověření: 
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