
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
účastníka veřejné dražby nedobrovolné prováděné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Datum konání dražby:  …………………………………….. 
 
Dražebník: IMEX REALITY s.r.o., IČ: 26846764, se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 40412 
 

 
Předmět dražby:  
 
……………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Já, níže podepsaný/á...…………………………………………………………………………………………… 

narozen/a dne ...……………….…………………………..……………………………………………………… 

bytem ………….…………………………………………………………………………………………………… 

(statutární orgán, zmocněnec) společnosti ....………………………………………………………………. 

se sídlem ………………..…………………………………………..…………………………………………….. 

IČO: ....….………………… ….zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………………….. 

v odd. ………………………………………..……….…. vl.č. …………………………………...……………… 

 

tímto prohlašuji, 
 
že jako osoba právnická (fyzická) jsem osobou způsobilou k právním úkonům a splňuji podmínky 
účastníka dražby, zejména tím že: 
 
a) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, tedy že nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k předmětu dražby, 
nejsem osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo insolvenční návrh na majetek této osoby 
byl zamítnut proto, že můj majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 
let od právní moci takového rozhodnutí, ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem osobou, u níž 
by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení 
hospodářské soutěže ani nehodlám dražit za takovou osobu; nejsem zaměstnanec živnostenského 
úřadu a zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj pověřenou kontrolou dražby ani nehodlám dražit 
za takovou osobu; nejsem osoba blízká dražebníkovi a licitátorovi a zaměstnanci dražebníka ani 
nehodlám dražit za takovou osobu;  
 
b) nejsem osobou vyloučenou z dražby ve smyslu ustanovení § 36 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 26/2000 
Sb., o veřejných dražbách, tedy že nejsem dlužníkem ani jeho manželem, nejsem osobou, která 
nesmí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, ani nehodlám dražit za takové osoby; 
nejsem statutárním orgánem ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, ani nehodlám 
dražit za takové osoby; 
 
Prohlašuji, že proti mé osobě není vedena exekuce ani soudní výkon rozhodnutí. 
 
Současně prohlašuji, že jsem v souladu s "Dražebním řádem" zaplatil dražební jistotu v celé její výši. 
 
 
V ........................................, dne............................... 
 
 
…………………………………………..……………… 
                podpis účastníka dražby 


