
              Číslo dražby: DD/006/2022 

 
Čestné prohlášení účastníka elektronické dražby dobrovolné 

 
Jméno a příjmení/obchodní jméno  : ...………………………………………….………………..…….. 
Datum narození/ IČ  : ...………………………………………….………………..…….. 
Bydliště/ sídlo     : ...………………………………………….………………..…….. 
Právní forma                  : ...………………………………………….………………..…….. 
Jednající (u právnických osob.)       : ………………………………….………………………….…….. 
Zastoupen/a (plná moc)                   : ...………………………………………….………………..…….. 
tel.      : ...………………………………………….………………..…….. 
e-mail                                                        : ...………………………………………….………………..…….. 
/ dále jen účastník dražby / 

 
I. 

Účastník elektronické dražby dobrovolné prohlašuje a podpisem tohoto čestného prohlášení potvrzuje, že není 
osobou vyloučenou z elektronické dražby dobrovolné dle § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a že 
neexistují právní překážky pro jeho účast v elektronické dražbě dobrovolné pořádané dne 4.8.2022 společností 
NAXOS a.s. prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese – portálu https://www.portalaukci.cz 
ve veřejné datové síti INTERNET, jejímž předmětem jsou nemovité věci včetně součástí a příslušenství, a to: 
 
Pozemky: 

- pozemek parc. č. St. 780, zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: bez č.p./č.e., tech. vyb. na pozemku parc. č. St. 780 

- pozemek parc. č. St. 800, zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: Žebrák, č.p. 500, obč. vyb. na pozemku parc. č. St. 800 

- pozemek parc. č. 1014/3, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/4, orná půda, zemědělský půdní fond 
- pozemek parc. č. 1014/5, orná půda, zemědělský půdní fond 
- pozemek parc. č. 1014/10, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/11, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/12, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/15, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/24, ostatní plocha, ostatní komunikace 
- pozemek parc. č. 1014/25, orná půda, zemědělský půdní fond 
- pozemek parc. č. 1014/26, ostatní plocha, ostatní komunikace 
- pozemek parc. č. 1014/38, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 
- pozemek parc. č. 1014/39, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/42, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 
- pozemek parc. č. 1014/43, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemek parc. č. 1014/44, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 
- pozemek parc. č. 1014/45, orná půda, zemědělský půdní fond 
- pozemek parc. č. 1014/46, ostatní plocha, jiná plocha 

 
výše uvedené nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Beroun na listu vlastnictví č. 1175 pro katastrální území Žebrák, obec Žebrák. 
 
                                                                                       II. 
Účastník elektronické dražby dobrovolné prohlašuje, že akceptuje nejnižší podání ve výši 215.000.000,- Kč a svůj 
vážný zájem dokládá složením dražební jistoty ve výši: 5.000.000,- Kč způsobem:  

 převodem na bankovní účet dražebníka č. ú. 502319003/2700 
 v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. ú. 502319003/2700 

 
                                                                                      III. 
Účastník elektronické dražby dobrovolné dále prohlašuje, že se podrobně seznámil s dražební vyhláškou, 
s dodatkem č. 1 k dražební vyhlášce, s předmětem dražby, s dalšími informacemi a podklady poskytnutými 
účastníkovi elektronické dražby dobrovolné dražebníkem a se stavem, ve kterém se předmět dražby nachází. 
Účastník elektronické dražby dobrovolné jako případný vydražitel prohlašuje, že u něj pro úhradu ceny dosažené 
vydražením neexistují žádné překážky a že má pro úhradu ceny dosažené vydražením hodnověrným způsobem 
zajištěno finanční krytí. 
Účastník elektronické dražby dobrovolné tímto dává souhlas s užitím svého rodného čísla pro potřeby zápisu 
účastníka elektronické dražby dobrovolné jako vydražitele a nového vlastníka (v případě, že se účastník 
elektronické dražby dobrovolné stane vydražitelem a řádně uhradí cenu dosaženou vydražením a stane se 
vlastníkem předmětu dražby) do katastru nemovitostí a pro použití v protokolu o provedené elektronické dražbě 
dobrovolné a v potvrzení o nabytí vlastnictví. 
V případě, že se účastník elektronické dražby dobrovolné nestane vydražitelem, žádá o vrácení dražební jistoty 
stejným způsobem, jakým byla složena. V případě složení dražební jistoty na účet dražebníka, žádá účastník 
elektronické dražby dobrovolné o vrácení dražební jistoty na účet č: ........................................................  
 
                                                                             
 
 



              Číslo dražby: DD/006/2022 

 
 
 
V…………… dne ……………2022          
 
 
 
 

           ……… …...................................................... 
                                           úředně ověřený podpis účastníka dražby 
                                                                                              


