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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, IDENTIFIKACE A ZÁPIS 
účastníka elektronické dražby dobrovolné prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném 

znění 
 
 
Datum, zahájení a místo konání dražby: 29. dubna 2016 v 9:00 hodin na internetové adrese 
http://www.portalaukci.cz/agentura-berm-sro.html 
 
Dražebník: Agentura BERM, s.r.o., se sídlem 5.května 510, Strakonice, PSČ 386 01, IČO: 25 
19 12 92, č. koncesní listiny: 330701-15857, zapsaná v obchodním rejstříku u KS Č. 
Budějovice, oddíl C, vložka 8680, zastoupená jednatelem Pavlem Polankou. 

 
Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: 
 

 pozemek parc.č. 3368, o výměře 294 m2, zahrada, zemědělský půdní fond 

 pozemek parc.č. 3369, o výměře 174 m2, zahrada, zemědělský půdní fond 

 pozemek parc.č. 3708/1, o výměře 2904 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění 
funkcí lesa 

 pozemek parc.č. 3708/3, o výměře 159 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění 
funkcí lesa 

 pozemek parc.č. 3708/8, o výměře 2599 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění 
funkcí lesa 

 pozemek parc.č. 3708/9, o výměře 2445 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění 
funkcí lesa 

 pozemek parc.č. 3709/1, o výměře 1084 m2, ostatní plocha, dobývací prostor 

 pozemek parc.č. 3721/2, o výměře 37 m2, ostatní plocha, neplodná půda 

vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 9829, k.ú. a obec Tábor, okres Tábor, vedeno u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor. 

 
Předmětem dražby jsou nemovitosti v rozsahu, v jakém je vlastník užíval či byl oprávněn 
užívat. 
 
 
Já, níže podepsaný/á: ……........................................................, rodné číslo: …….….……........, 
 
 
druh a číslo průkazu totožnosti ……………………………………., bytem: …................................ 
 
 
…………….….....................................……................................., (statutární orgán, zmocněnec)  
 
 
společnosti: ...................................................................................... IČ:...................................... 
 
 
se sídlem: ………………………………………………………………………………..…...............… 
 
 
e-mail: …………………………………………………… mobil: …………………………………. 
 
 
tímto  p r o h l a š u j i, 
 

- že jako osoba právnická (fyzická) splňuji podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v 
ustanovení § 3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách v platném znění, 
zejména že nejsem osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práv k uvedenému 
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předmětu dražby, není mi známo, že by byl na můj majetek prohlášen konkurz nebo byl 
zamítnut insolvenční návrh, proto, že majetek mé osoby nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení v době do tří let od právní moci takového rozhodnutí, že nejsem 
osobou, u které by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít 
k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, že nebudu dražit za osoby 
z dražby vyloučené dle § 3 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění 

 
- že jsem v souladu s „dražební vyhláškou“ zaplatil dražební jistotu v celé její výši a toto 

řádně doložil dražebníkovi 
 

- že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 
jednám svým jménem, že peněžní prostředky poukázané jako dražební jistota jsem 
nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků a případným 
nabytím vlastnictví předmětu dražby nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani 
financování terorismu, že nejsem politicky exponovanou osobou, že souhlasím 
s provedením identifikace a se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se 
zavazuji oznámit všechny případné změny identifikačních údajů. 
 
 

Účastník dražby 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 zpracovány výhradně za účelem 
dodržení právních povinností dražebníka a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností 
vyplývajících ze zákona o dražbách. Účastník dražby se zpracováním osobních údajů souhlasí 
a potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a zavazuje se oznámit všechny 
případné změny údajů. Účastník dražby bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má 
právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v § 21 zákona č. 
101/2000 Sb. 
 
Účastník dražby 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. 
 
 
V                      dne         2016 
 
 
 
        ………………………… 
           účastník dražby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Podpis účastníka dražby musí být úředně ověřen. 
*Právnické osoby navíc přiloží úředně ověřený výpis z Obchodního rejstříku. 


