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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
účastníka veřejné dražby, prováděné dle zákona o veřejných dražbách 

(§ 16a, a § 23 odst. 2, příp. § 47, odst. 2 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění) 
                                                                                

Určeno pro dražebníka: Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČ: 26275953, Dlouhá 4433, 760 01 Zlín 

 

Číslo jednací dražby:   1347-EDD/21 

 

Datum a čas zahájení dražby:  25.1.2022 v 11:00 hod. 

 

Místo konání dražby: elektronicke-drazby.draspomorava.cz 

 

Název dražby: „Byt 1+1 Přerov“ 

 

Druh dražby:                      a)  DOBROVOLNÁ                               b) NEDOBROVOLNÁ 

 

Předmět dražby: dle shora číslem jednacím označené dražební vyhlášky. 

 

Označení účastníka dražby:   

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

jméno a příjmení (u podnikatele označení firmy) 

        

______________________________________________________________________________________________________________________ 

rodné číslo (u podnikatele IČ)              bydliště (u podnikatele sídlo - místo podnikání) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
(označení zástupce, tj. osoby, která je oprávněná jednat, jménem účastníka, a která toto prohlášení podepisuje, a je k tomu oprávněna 

dle příslušného podnikatelského oprávnění (tj, dle zápisu v OR apod.), nebo dle úředně ověřené písemné plné moci, která se jako příloha 

k tomuto prohlášení přikládá.) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

telefon                     e-mail 
 

Účastník veřejné dražby (zástupce účastníka), v souladu s ust. § 23 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v jeho 

platném znění, příp. dle  § 47 odst. 2 (u nedobrovolné dražby) p r o h l a š u j e, že výše uvedený účastník veřejné dražby, které 

je označena č.j. této dražby, není osobou z dražby vyloučenou dle ust. § 3 (a příp. u dražby nedobrovolné i dle ust. § 36, odst. 6 a 7) 

zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Účastník veřejné dražby (resp. zástupce účastníka), současně, s ohledem na ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v jeho platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), tzv. GDPR, p r o h l a š u j e, že byl výše označeným dražebníkem (správcem poskytnutých osobních údajů) a) 

informován o rozsahu a účelu, jakým budou osobní údaje účastníka dražby (poskytnuté dražebníkovi při účasti na dražbě) 

dražebníkem zpracovávány, komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny, o právu přístupu účastníka dražby k osobním 

údajům, jakož i o jeho právu na opravu osobních údajů, jakož i o právech uvedených v citovaném nařízení EP a Rady EU, a b) 

poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobního údaje a o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů dražebníkovi (jako 

správci poskytnutých osobních údajů) pro registraci a účast na veřejné dobrovolné dražbě. 

 

Dne:                             

                                  

________________________________________ 

podpis účastníka dražby 

(příp. podpis osoby, oprávněné jednat za účastníka –  

statut. orgán, nebo zástupce dle plné moci) 


