číslo SMB: 6321174174
č.j. NCS: NCS-AD-81134/21

VZOR
Čestné prohlášení účastníka elektronické aukce
(fyzická osoba)1
Jméno, příjmení ……...…………………………………………………………………………..........
Datum narození/IČO …...……………………………………………………………………………...
Bytem/místem podnikání …..………………………………………………………………….………
Telefon, email ………………..………………………………………………………………….………
prohlašuji, že:
-

beru na vědomí, že:

doplní se dle konkrétního předmětu prodeje
-

jsem svou nabídkou vázán/a,

-

jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami elektronické aukce,

-

nejsem v úpadku, není proti mně zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči mně vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a nejsem veden jako
dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění,

-

dle mých znalostí není proti mně veden výkon rozhodnutí či exekuce,

-

nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na
pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

-

nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

-

nemám žádné splatné dluhy, ohledně kterých bych byl v prodlení s placením nájemného vůči
statutárnímu městu Brnu, městským částem a právnickým osobám zřízeným statutárním městem
Brnem nebo právnickým osobám, kde je statutární město Brno vedeno ve veřejném rejstříku jako
jejich společník, akcionář či zakladatel a nevedu se statutárním městem Brnem či jím zřízenými
právnickými osobami nebo právnickými osobami, kde je statutární město Brno vedeno ve
veřejném rejstříku jako jejich společník, akcionář či zakladatel, žádný soudní spor,

-

jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s mým
předmětem podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku,

-

beru na vědomí, že statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

-

beru na vědomí, že na statutární město Brno jako územní samosprávný celek se vztahuje zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, kdy kupní smlouva na prodej
předmětné/ých nemovité/ých věci/í bude prostřednictvím registru smluv povinně uveřejněna,
pokud tak zákon bude vyžadovat. Město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy,

-

beru na vědomí, že dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů, je na stránce
www.brno.cz/GDPR v sekci Ochrana osobních údajů zveřejněna informace o nakládání
s osobními údaji; tímto potvrzuji, že jsem byl poučen/a o svých právech v souvislosti se
zpracováním svých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článků 13-22 a 34 GDPR,

-

jsem/nejsem zapsán/a ve veřejného rejstříku nebo obdobném rejstříku; v případě, že jsem
zapsán/a ve veřejném rejstříku nebo obdobném rejstříku, současně přikládám výpis z tohoto
rejstříku ne starší 3 měsíců.



nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML
zákon“) a že peněžní prostředky poukázané statutárnímu městu Brnu jako kupní cena za
předmětnou/é nemovitou/é věc/i jsem nabyl/nabyla v souladu s právními předpisy a jejich
složením na účet statutárního města Brna nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani
financování terorismu a souhlasím s provedením mé identifikace a kontroly a se zpracováním
mých identifikačních údajů ve smyslu ust. § 5 AML zákona.
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V ………….……… dne ………..…………..

……………………………………………
podpis

1

) V případě, že nabídku podává více osob společně, doloží čestné prohlášení každá z nich.
) Nehodící se škrtněte.
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