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Čestné prohlášení účastníka elektronické aukce  

č. 20210080 
 

 

 

I. Realizátor: MCI BOHEMIA DRAŽEBNÍ s.r.o., IČ: 046 45 286 

 se sídlem U zahrádek 131, Praha 10, Benice, 103 00 

 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,  

 oddíl C, vložka 251021 

                   

II. Navrhovatel :  

 AB insolvence v.o.s. 

 IČ: 247 38 115, se sídlem Na Poříčí 1046/24,  PSČ 110 00 Praha 1, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 73447  

 zastoupena Mgr. Ing. Janem Vavřinou, ohlášeným společníkem 

 jako insolvenční správce dlužníka  

 NORMA MB spol. s r. o., IČ: 483 93 851,  

 se sídlem Na drahách 246, 739 25 Sviadnov, společnosti zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 6203 

 

  III. Označení a popis předmětu aukce: 
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Vše zapsané na LV č. 2518, pro k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, vedeno Katastrálním úřadem 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek 

 

IV. Účastník aukce:   jméno (firma): ……………………………………………………………………….. 

   Rodné číslo (IČ): …………………………………………………………………….. 

   Bytem (sídlo): ………………………………………………………................ 

………………………….………………………….………………………………………………………………………………………… 

Složitel aukční jistoty tímto současně prohlašuje, že mu nejsou známy žádné zákonné ani 

jiné překážky, které by mu bránily v účasti na pořádané elektronické aukci, zejména pak, 

že splňuje podmínky dané zákonem. Složitel dále prohlašuje, že není osobou, na kterou 

se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 295 

odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), tedy že není dlužníkem, osobou mu blízkou a osobou, která s ním tvoří koncern; 

není vedoucím zaměstnancem dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, 

a osobou jí blízkou; není osobou, která vykonávala v posledních 3 letech před zahájením 

insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku 

nebo podstatnou měrou ovlivňovala jeho majetkovou činnost; není společníkem dlužníka, 

je-li jím jiná obchodní společnost než akciová; není jedním z akcionářů dlužníka, kterým 

je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního 

kapitálu; není prokuristou dlužníka; není členem a náhradníkem věřitelského výboru, 

kterému schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty;          

V případě, že složitel nebude v aukci úspěšný, žádá, aby aukční jistota byla poukázána 

zpět na účet složitele, z kterého byla jistota složena. 
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V …………… dne……………………..                                                   
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