
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 Č e s t n é     p r o h l á š e n í  
s e  z á z n a m e m  o  p ř e k o n á n í   v s t u p u 

 

 

Prohlašuji tímto, že já objednatel vypisující toto čestné prohlášení dle vážného, určitého, svobodného, vědomého a 
informovaného projevu vůle nikoliv v tísni. 

 

Objednatel    Patro otevíraných dve ří:  
Jméno    Číslo otevíraných dveří:  
O. P. / Pas   Poloha otevíraných dve ří  

 Tel. číslo   
Bytem    Typ vozu :  
   SPZ:  
   Barva vozu   

Vztah k  objektu , automobilu apod. : Jsem  vlastníkem - spoluvlastníkem - nájemcem – provozovatelem - osobou  
oprávněnou  ( a to na základě např. plné moci ze dne      .      . 20…. apod. - specifikovat: 

…........……....……….............................................................................................................................................................)   
ve  vztahu k nemovitosti – movitosti / bytu v katastrálním území (specifikovat přesně - byt, či nemovitost v obci, městě atd. 
 
 
 
 

1. Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem, spoluvlastníkem, nájemcem či jiným oprávněným uživatelem předmětné nemovitosti, nebytového prostoru, 
bytu či jiného prostoru, movitého majetku uvedeného na tomto čestném prohlášení. 

2. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl na tomto čestném prohlášení, jsou pravdivé, nic nezamlčel a je si vědom následků v případě svých 
nepravdivých údajů. Zavazuje se nahradit zhotoviteli škodu, či jinou újmu, která by vznikla v důsledku jeho činnosti, kterou si objednatel u zhotovitele 
objednal.  

3. Objednatel prohlašuje, že si je vědom tvrzení uvedených v tomto čestném prohlášení a přebírá veškeré právní důsledky, spojené s činností zhotovitele, ze 
jména pak trestní, přestupkové či jiné nároky vzniklé z těchto řízení, která jsou spojena s tímto čestným prohlášením. Pro případ, že by se toto prohlášení 
ukázalo jako nepravdivé, je si vědom objednatel trestních následků tohoto svého prohlášení. 

4. Objednatel dává tímto výslovný, vědomý souhlas a informovaného projevu vůle, že v případě nutnosti bude uzamykací prvek otevřen destruktivní metodou. 
5. Objednatel dává tímto výslovný, vědomý souhlas včetně informovaného projevu vůle, že všechny věci při otevření zámku destruktivní metodou se stávají 

výlučným vlastnictvím zhotovitele. 
6. Objednatel se zavazuje, že v případě, kdy jakákoliv třetí osoba bude požadovat po zhotoviteli náhradu škody z důvodu otevření zámku jak nedestruktivní nebo 

destruktivní metodou, poskytne objednatel zhotoviteli maximální součinnost a nahradím veškerou vzniklou škodu (zejména příp. dle § 2900, 2901, 2910, 
2911-2913, 2950 Obč. zák. v platném znění). 

7. Objednatel tímto dává výslovný a vědomý souhlas zhotoviteli k opsání a uchování potřebných údajů v mezích tohoto prohlášení pro jeho identifikaci 
z občanského průkazu, pasu, či jiného dokladu prokazující jeho totožnost a k zhotovení fotodokumentace dle vážného, svobodného, vědomého a 
informovaného projevu vůle nikoliv v tísni. 

8. Informace o objednatelích jsou uchovávány a zabezpečeny v souladu platnými zákony, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Zhotovitel nemá právo poskytnout 
osobní údaje objednatele třetím osobám. 

9. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit nejdříve po 10 letech od jejich pořízení. 
10. Pracovník objednané firmy provádějící nouzové otevírání zámku – uzamykacího prvku bez výslovného souhlasu vlastníka – nájemce - provozovatele – osoby    
          pověřené nevstoupil do otevíraného objektu. 
11.  Jako objednatel čestně prohlašuji, že nejsem v žádném příbuzenském či jiném vztahu s pracovníkem provádějící nouzové otevírání zámku zhotovitele. 
 

V  dne . . 20  Čas provád ění úkonu od   do  hodin  
 

Překonán byl zámek či zařízení typu: (stručný popis) 
 
 
Podpis - vlastníka nemovitosti 
              - nájemce  
              - os.oprávněné  

  

 
Podpis 
 

 
  

   Zhotovitel :   
 

Jméno tiskacím 

 

Asistence Policie  Č. R  a 
identifikační číslo přítomného 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Asistence Městské policie  a 
identifikační číslo přítomného 
 

 

  

   

Svědek    -   jméno a bydliště  
  
  

Svědek dává tímto výslovný souhlas zhotoviteli k opsání všech potřebných údajů z občanského průkazu nebo pasu a zhotovení 
fotodokumentace dle vážného, určitého, svobodného, vědomého a informovaného projevu vůle nikoliv v tísni. 

 
O. P.  Pas  Tel. číslo   podpis   
  

Svědek    -   jméno a bydliště  
  
  

Svědek dává tímto výslovný souhlas zhotoviteli k opsání všech potřebných údajů z občanského průkazu nebo pasu a zhotovení 
fotodokumentace dle vážného, určitého, svobodného, vědomého a informovaného projevu vůle nikoliv v tísni. 

 
O. P.  Pas  Tel. číslo   podpis   

© Boris Mahdal 


