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Platnost od 2.11.2018  Závazky - čestné prohlášení 
 

Závazky spotřebitele 
čestné prohlášení 

 
Já níže podepsaný        datum narození      
 
bytem     
 
prohlašuji, že není proti mojí osobě zahájeno ani vedeno žádné exekuční řízení, nebyl vydán žádný exekuční příkaz, který by mě 
omezoval v nakládání s věcmi movitými nebo nemovitými, jenž jsou v mém vlastnictví nebo jsou součástí společného jmění manželů 
nebo, který by postihoval rodinné příjmy a omezoval nakládání s finančními prostředky a že rovněž nejsem žalovanou stranou v 
žádném soudním, rozhodčím, správním či jiném obdobném řízení. 
 
Dále prohlašuji, že nejsem v úpadku ani v hrozícím úpadku, a tedy u mne nejsou dány podmínky pro podání návrhu na zahájení 
insolvenčního řízení, kdy tedy výslovně prohlašuji, že nejsem v platební neschopnosti, tedy:  

a) nemám více věřitelů (tzn. nejméně dva) a 
b) nemám peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 
c) závazky jsem schopen plnit, tedy:  

a. jsem nezastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,  
b. nemám závazky, které bych neplnil po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti,  
c. a je možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči mojí osobě výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí 
 
Dále prohlašuji, že nejsem ani v hrozícím úpadku, kdy o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 
předpokládat, že nebudu schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 
 
Prohlašuji výslovně a opětovně, že u mne nejsou dány podmínky úpadku ani hrozícího úpadku 
 
a že nebudu činit žádné úkony a právní jednání, které by mohly vést k naplnění podmínek pro zahájení insolvenčního řízení vůči mé 
osobě a rovněž prohlašuji, že soupis níže uvedených závazků odpovídá skutečnosti a je úplný a pravdivý a že nemám žádné další 
závazky a jsem tak schopen řádně plnit své závazky ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru č.    ze dne     
(dále i jen „Smlouva o úvěru“) 
 
Smlouvu o úvěru jsem uzavřel po řádném zvážení všech okolností a po řádném a důkladném vysvětlení veškerých skutečností 
týkajících se uzavřené Smlouvy o úvěru a též případných negativních dopadů, pokud bych porušil povinnosti ze smlouvy pro mne 
vyplývající a prohlašuji, že Smlouvu o úvěru jsem neuzavřel v tísni či rozrušení ani pod vlivem jakýchkoliv jiných okolností, které by 
negativně ovlivnili můj úsudek a moji schopnost objektivně posuzovat mé potřeby a možnosti. Jsem si vědom toho, že uvedením 
nepravdivých údajů se vystavuji trestně právnímu postihu. 
 
 
 
Seznam závazků, dluhů  - např. banky, finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna, výživné a další   

Název věřitele Výše závazku Zbývá doplatit Měsíční splátka
    

    

    

    

    

    

 
 
Dne ………………………………        Podpis spotřebitele  ……………………………… 
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