
                                                                                                   DRAŽBA č.j. 895DDE2023 

REXIM REALITY  s.r.o.,  Radlická 1170/61,150 00  Praha 5, IČO: 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 

 

Registrace a čestné prohlášení účastníků (společné jmění manželů) na aukční a dražební portál www.rajaukci.cz 

 
Dražebník: REXIM REALITY s.r.o.  
                    Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5  
                    IČO: 49245031  
 
Účastníci:  
 

Jméno a příjmení: …………………………………...……....….…...…Jméno a příjmení: .....…………………..….....…………………..……  
. 

Datum narození: …………………………….….……...….……………Datum narození: …………………………..….…………..…………….  
 

Telefon: ………………………………………….……..………..………Telefon: ……….……………………………..…………….…………….  
 

Adresa: …………………………………………….……………….……Adresa: ……...………....………………………………………………..  
 

E-mail:…………………………………………………………..………...E-mail: …………………………………….……….……………………. 
 
Výše uvedení Účastníci svými podpisy stvrzují a čestně prohlašují, že:  
 

➢ Výše uvedené identifikační údaje jsou úplné a pravdivé a v momentě, kdy dojde ke změně v těchto identifikačních údajích, 

neprodleně tuto změnu či změny oznámí Dražebníkovi a to v době co nejkratší.  

➢ Jsou způsobilí k právním úkonům a úkonům spojených s procesem veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných dle zákona 

26/2000 sb. – Zákon o veřejných dražbách – které budou Účastníci činit prostřednictvím serveru www.rajaukci.cz.  

➢ Jsou způsobilí k právním úkonům a úkonům spojených s procesem aukcí elektronických a kamenných dle zákona 137/2006 sb., 

část třetí, Hlava IV: Elektronické aukce, které budou Účastníci činit prostřednictvím serveru www.rajaukci.cz.  

➢ 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, které jsou zadávány na www.rajaukci.cz  

➢ Měli možnost se v plném rozsahu seznámit, a také tak učinili, s platným dražebním řádem REXIM REALITY s.r.o.  

➢ Měli možnost se v plném rozsahu seznámit, a také tak učinili, s platným aukčním řádem REXIM REALITY s.r.o. 

➢ Se v budoucnu předem seznámí se všemi informacemi spojenými s Dražbou, které budou u jimi zvolené Dražby uvedeny, zejména 

pak s informacemi uvedenými v dražební vyhlášce a u předmětu Dražby.  

➢ Se v budoucnu předem seznámí se všemi informacemi spojenými s Aukcí, které budou u jimi zvolené Aukce uvedeny, zejména 

pak s informacemi uvedenými v Aukční vyhlášce a u předmětu Aukce.  

➢ Řádně a včas uhradí Dražební jistotu a to v řádné výši a dle způsobu uvedeném v příslušné Dražební vyhlášce, náležící k 

Účastníky zvolené Dražbě.  

➢ Řádně a včas uhradí Aukční jistotu a to v řádné výši a dle způsobu uvedeném v příslušné Aukční vyhlášce, náležící k Účastníky 

zvolené Aukci.  

➢ Ani jeden z Účastníků není osobou vyloučenou z účasti na Dražbě dle § 3 nebo § 36 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných 

dražbách v platném znění.  

➢ Finanční prostředky uplatněné na úhradu Dražební jistoty, Aukční jistoty či případně zaplacení ceny dosažené vydražením 

popřípadě ceny stanovené aukcí, nespadají pod legalizaci výnosů z trestné činnosti dle zákona č. 253/2008 Sb. 

 
 
 
 

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

mailto:info@reximreality.cz

