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účastník dražby - právnická osoba

IDENTIFIKACE A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ,
konané elektronicky na www.realdrazby.cz
dne 30.03.2021 od 11:00 hod.
dle § 23 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“)

Dražebník: LICITA s.r.o., IČ: 26328500, se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608 (dále jen „dražebník“).
Předmět dražby: Nemovitost, pro účely dražby nazvaná „Pozemek Líšná u Zbiroha“, zapsaná v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 14 pro katastrální území Líšná u Zbiroha, obec Líšná, vedeném
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, specifikovaná takto: pozemek
parcelní číslo 541/9 – trvalý travní porost o výměře 1158 m2 (zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné
území), včetně všech součástí a všeho příslušenství, tedy zejména zděných základů, dřevěné kolny,
porostů a oplocení včetně vrat a vrátek (to vše dále jen jako „předmět dražby“).

Účastník dražby:
firma/název …………………………………………………………………................................, IČ: ……...………............………….,
se sídlem: .......................................................................................................................................................,
jednající a podepisující (kým):
jméno …………………………………...........................................…, r.č. ...………..........……., pohlaví ..........................,
místo narození .............................................................., státní občanství .....................................................,
trvale bytem ...................................................................................................................................................,
druh a číslo průkazu totožnosti ......................................................................................................................,
vydal ........................................................................................................., platnost do .................................,
jednající jménem účastníka dražby z titulu ……………………………………………………………………………………………....,
(např. jednatel společnosti, na základě plné moci ze dne ………., apod.)

e-mail:
(musí být doplněn e-mail, pod kterým je účastník registrován na www.realdrazby.cz)
(dále též jen „účastník dražby“)

Účastník dražby prohlašuje čestně, že není osobou vyloučenou z dražby shora specifikovaného předmětu
dražby, že jeho účast v dražbě není v rozporu s ustanoveními § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách a že u něho není dána překážka pro nabytí vlastnictví shora specifikovaného předmětu dražby
vyplývající z ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
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zákon).
Účastník dražby prohlašuje, že jedná svým jménem, že peněžní prostředky použité ke složení dražební
jistoty a k případné úhradě ceny dosažené vydražením nabyl poctivým způsobem v souladu s právními
předpisy, že účastí v dražbě, případným nabytím vlastnictví shora specifikovaného předmětu dražby a
souvisejícími převody peněžních prostředků (dražební jistota a případně doplatek ceny dosažené
vydražením) nesleduje zakrytí původu peněz, legalizaci výnosu z jakékoliv trestné činnosti, ani
financování terorismu.
Já, …………………………………...........................................…, r.č. ...………..........…….,
jednající a podepisující jménem výše uvedeného účastníka dražby,
prohlašuji, že nejsem / jsem (nehodící se škrtňete) politicky exponovanou osobou ve smyslu §4 AML
zákona a nejsem osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o
provádění mezinárodních sankcí.
Beru na vědomí, že osobní údaje poskytnuté dražebníkovi v souvislosti s dražbou budou dražebníkem
zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností dražebníka a za účelem plnění a
uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zákona o veřejných dražbách a dalších platných právních
předpisů.

V .............................., dne .............2021

..............................................................
podpis účastníka dražby

.............................................................................
podpis osoby jednající jménem účastníka dražby

Příloha:
- plná moc (pouze v případě, je-li účastník dražby zastoupen zplnomocněným zástupcem)

