
 

REXIM REALITY  s.r.o.,  Murmanská 1475/4,100 00  Praha 10, IČ: 49245031, DIČ: CZ49245031 
společnost  zapsaná  v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645 

tel. 739 110 177,  e-mail: info@reximreality.cz, www.reximreality.cz 

 

Čestné prohlášení účastníka (právnické osoby) - výběrové řízení č.j. 630VR2019 

 
Vyhlašovatel:                                                                                                 Organizátor: 
Hart & Partners, v.o.s., insolvenční správce                                                 REXIM REALITY s.r.o.  
sídlem Kořenského 1107/15                                                                            sídlem Murmanská 1475/4 
150 00 Praha 5 – Smíchov                                                                              100 00 Praha 10 - Vršovice 
IČ: 04680294                                                                                                    IČ: 49245031  
 

Výběrové řízení na prodej movitých věcí z majetkové podstaty insolvenční řízení č.j. KSPA 60 INS 16976/2016 
obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti PETERUS CZ s.r.o. 

  
Účastník:  
 

Název společnosti: ……………………………………………………………………………………….  
 

IČ: …………………………………………………………………………………………………………..  
 

Sídlo: ………………………………………………………………………………………………………  
 

Zastoupená: ………………………………………………………………………………………………  
 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………  
 

Email: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Výše uvedený Účastník svým podpisem stvrzuje a čestně prohlašuje, že:  
 
 souhlasí ve smyslu 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, a  dále ve smyslu  adaptačního zákona k GDPR, 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  

 je osobou způsobilou k nabytí Předmětu prodeje do svého vlastnictví dle platných právních předpisů ČR,  

 na jeho majetek, majetek mateřské společnosti popř. dceřiných společností nebyl prohlášený konkurz, nebylo proti němu 

zahájené konkurzní nebo vyrovnávací řízení, či jiné insolvenční řízení nebo reorganizace, ani zamítnutý návrh na prohlášení 

konkurzu pro nedostatek majetku a není jako právnická nebo fyzická osoba v likvidaci, není předlužen, ani není v platební 

neschopnosti v takovém rozsahu, jaký by vyžadoval přijetí opatření podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), nebyl vůči němu návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku,  

 vůči žádným osobám účastníka nejsou uplatňovány mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb.,  

 souhlasí se zněním těchto Podmínek VŘ a splní závazky vítěze VŘ, pokud se vítězem výběrového řízení stane,  

 souhlasí s tím, že v případě vítězství ve VŘ bude jím složená Kauce tvořit součást kupní ceny za Předmět prodeje, a bude 

považována za zálohu kupní ceny za tuto movitou věc,  

 se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši Kauce v případě, že jako vítěz VŘ poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených 

v čl. XI. Podmínek výběrového řízení č.j. 630VR2019, a že souhlasí s tím, že pohledávka na úhradu smluvní pokuty bude 

započtena vůči pohledávce na vrácení složené Kauce.  

 Finanční prostředky uplatněné na úhradu Kupní ceny a Kauce nespadají pod legalizaci výnosů z trestné činnosti dle zákona 

č. 253/2008 Sb.,  

 
 
 
 

……………………………………… 
datum a úředně ověřený podpis 

 (právnická osoba dále přiloží ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší tři měsíce) 

 

mailto:info@reximreality.cz

