
Dražby nedobrovolné 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
účastníka dražby prováděné  

podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

 

Já, níže podepsaný(á) 

 

___________________________________________________, ______________________ 

                                    (příjmení a jméno)                                                (rodné číslo) 

 

bytem: 

 

_______  __________________________________, ________________________________ 

   (PSČ)                             (místo)                                                    (ulice a čp.) 

 

jako oprávněný jednat za:  
 

 

(název právnické osoby) 
 

 

(sídlo právnické osoby) 
 

 

(identifikační číslo právnické osoby) 

 

tímto 

 

č e s t n ě  p r o h l a š u j i, 

 

že právnická osoba, za niž jsem oprávněn jednat splňuje podmínky účastníka dražby, konané podle 

zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dne ……………… obchodní společností DRS IMMO 

a.s. se sídlem v Brně, Příkop 843/4,  Zábrdovice, PSČ: 602 00 (identifikační číslo 26 28 50 11) podle 

dražební vyhlášky dražebníka č. …………. 

 

a 

 

že tato právnická osoba není osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, 

dlužníkem ani jeho manželem(manželkou), ani osobou, která nesmí nabývat vlastnictví k věcem, 

jejichž vlastník je dlužník, ani osobou, na jejíž majetek v době tří let přede dnem konání dražby byl 

prohlášen konkurs nebo vůči níž byl v době tří let přede dnem konání dražby zamítnut návrh na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejíhož majetku bylo v době tří let přede 

dnem konání dražby opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, ani osobou, u níž by v důsledku nabytí 

vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, ani 

vydražitelem, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka, ani 

právnickou osobou dražebníka ovládající nebo jím ovládaná a že v souladu s dražební vyhláškou této 

dražby zaplatila stanovenou dražební jistotu v celé její výši. 

Zároveň prohlašuji, že nejsem zaměstnancem příslušného živnostenského úřadu ani zaměstnancem 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, pověřeným kontrolou této dražby, ani licitátorem této 

dražby, ani osobou jim blízkou, ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka této 

dražby a ani zaměstnancem dražebníka této dražby. 

Zároveň prohlašuji, že nedražím za žádnou z výše uvedených osob. 

 

Ve 

dne 

__________________________ 

podpis účastníka dražby 


