ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
účastníka dražby dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000Sb. v platném znění
a

Identifikace a kontrola klienta
účastníka dražby dle §7 a násl. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu č.
253/2008Sb. v platném znění

Já, .........................................................................................................................................................., r.č. ........................................,
bytem ...................................................PSČ: ......................................................, místo narození ........................................................,
pohlaví ....................................státní občanství ...................................., druh a číslo průkazu totožnosti ............................................
vydal ................................................................................................................................., platnost do .................................................
zástupce společnosti ............................................................................................................................IČ: ..........................................,
sídlo ..............................................................................................................................., č.ú.: ............................................................

tímto prohlašuji, že jako zástupce právnické osoby splňuji podmínky účastníka dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. Zejména že
nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k níže uvedenému předmětu dražby. Není mi známo, že by byl na majetek
společnosti prohlášen konkurz nebo byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení v době do tří let od právní moci takového rozhodnutí. Nejsem zástupcem právnické osoby, u které by
v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Prohlašuji, že
nebudu dražit za osoby z dražby vyloučené dle zákona č. 26/2000 Sb. Současně prohlašuji, že jsem v souladu s dražební vyhláškou
zaplatil dražební jistotu v celé její výši a toto řádně doložil dražebníkovi.

Místo konání dražby:

v dražební místnosti www.prokonzulta.cz Plná adresa

Datum dražby:

19.9.2019

Zahájení dražby:

10:00:00 hod

Označení a specifikace předmětu dražby
Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:
- pozemek p.č. 738 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.215 m2
Součástí je stavba: Vracov, č.p. 1242, prům.obj
Stavba stojí na pozemku p.č.: 738
- pozemek p.č. 739/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 442 m2, způsob využití - manipulační plocha
- pozemek p.č. 739/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 132 m2
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.
- pozemek p.č. 739/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 761 m2
Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj
Stavba stojí na pozemku p.č.: 739/3
- stavba bez čp/če, způsob využití - jiná st., stojí na parcele č. 739/2
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brno, KP Kyjov, pro obec a k.ú.
Vracov, na LV č. 3096.
Klient v souvislosti se zapsáním do dražby prováděné dle zák.č. 26/2000 Sb. dražební společností PROKONZULTA, a.s., se sídlem
Křenová 299/26, 602 00 Brno, (dále jen „Dražebník“), jejíž předmět je popsán výše (dále jen „předmět dražby“), v souladu se
zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), prohlašuje, že jedná svým jménem, že peněžní prostředky poukázané jako dražební
jistota a doplatek ceny dosažené vydražením „Dražebníkovi“ nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních
prostředků „Dražebníkovi“ a případným nabytím vlastnictví Předmětu dražby nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani
financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou, že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu
totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasí se zpracováním těchto identifikačních údajů,
přičemž se zavazuje oznámit „Dražebníkovi“ všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Účel a povaha obchodu: .......................................................................................................................................................................
(např. nabytí nemovitostí k řešení vlastních bytových potřeb, podnikání apod.)

Zdroj peněžních prostředků: ................................................................................................................................................................
(např. nebankovní půjčka, prostředky z prodeje majetku, úspory, dědictví a dary, jiné)

Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté „Dražebníkovi“ při zápisu do dražby, budou „Dražebníkem“ zpracovávány
výhradně za účelem dodržení právních povinností „Dražebníka“ a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze
zákona o dražbách. Klient se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté
„Dražebníkovi“ jsou přesné a zavazuje se oznámit „Dražebníkovi“ všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí
s předáním svých osobních údajů zhotoviteli příslušných dokumentů navazujících na dražbu (např. Protokol o provedené dražbě,
Potvrzení o nabytí vlastnictví, Předávací protokol předmětu dražby atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům,
má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v §21 zák.č. 101/2000 Sb.
Klient v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely zapsání do dražby a dokumentů souvisejících s prováděnou
dražbou a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli dokumentů souvisejících s prováděnou dražbou.

V dne 19.9.2019.
_________________________
účastník dražby

Za dražebníka shora uvedené identifikační údaje ověřil: Jarmila Matysová

_________________________
za dražebníka

