
P L N Á   M O C 
a čestné prohlášení 

 
Já, níže podepsaný (á) 

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

                                                 (příjmení a jméno)                                                                          (rodné číslo) 

 

bytem:  ………….. ……………………………………………. ……………………………………. 

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

 

oprávněný jako   …………………………………………………………………..  jednat za: 
 

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

                   (název právnické osoby)                        (sídlo právnické osoby včetně PSČ)                  (identifikační číslo)  

 
z m o c ň u j i    tímto 

 

pana (paní)  …………………………………………………………….……………..     …………………………..  

                                                       (příjmení a jméno)                                                                          (rodné číslo)  

 

bytem:  ………….. ……………………………………………. ……………………………………. 

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

 
zastupoval jako účastníka veřejné dražby (opakované) (ne)dobrovolné, konané dne …................. 

dražebníkem - obchodní společností DRS IMMO a.s., se sídlem Brno, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 

602 00,  identifikační číslo 26 28 50 11 podle dražební vyhlášky č. …........................... 

 

Zmocněnec je oprávněn jménem a na účet zmocnitele činit veškeré úkony, ke kterým je zmocnitel ve 

smyslu ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jako účastník veřejné dražby 

oprávněn sám, zejména je oprávněn zapsat zmocnitele do dražby, činit jménem a na účet zmocnitele 

při dražbě podání, podepisovat jménem zmocnitele veškeré dokumenty včetně protokolu o provedení 

dražby. 

 

Zároveň jménem zmocnitele 

čestně prohlašuji, 
 

že zmocnitel splňuje podmínky účastníka dražby, uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách, totiž že je způsobilý k právním úkonům, a zároveň není osobou, která nemůže 

nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, 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 

zmocněnec není ani 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, a že zmocnitel v souladu s dražební vyhláškou této dražby 

zaplatil dražební jistotu v plné její výši. 

 

V 

dne 

 
…………………………………………………………………… 

 (úředně ověřený podpis oprávněného zástupce zmocnitele) 

Plnou moc přijímám dne: 

 
 

……………………………………………………………………. 

(podpis zmocněnce) 


