
PLNÁ MOC k zastupování při dražbě (pevný či telefonický limit) 

Já, níže jmenovaný (á) a podepsaný (á), tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s dražební vyhláškou            

o konání veřejné dražby dobrovolné movitých věcí vydanou společností Auction House GROMA, s.r.o., 

organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby (Auction House GROMA s.r.o. Rybná 

716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09594493) Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina Slovenko IČ: 

53 391 284 (dále jen „dražebník“) a zplnomocňuji dražebníka, aby mne jakožto účastníka aukce 

zastupoval (a) v plném rozsahu při dražbě – aukce č. 21. pořádané dne 21. 10. 2021 v 18.00 hod. – 

adresa: Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, Praha 1 (dále jen „dražba“), za následujících podmínek: 
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Dražebník je zplnomocněn činit příhozy do výše mnou stanovené limitní ceny – nejvyšší příklepová 

cena předmětu dražby. 

Dražebník je zplnomocněn plnit mé limity po telefonu, tj. činit příhozy a ukončit účast na dražbě. 

Dražebník se zavazuje v den dražby ověřit správnost a dostupnost telefonního čísla kontrolním 

hovorem. Ač se dražiteli nepodaří těsně před aukcí spojit po telefonu se zmocnitelem – telefon                   

je nedostupný, zmocnitel nepřijme hovor, technické důvodu – je dražebník zplnomocněn k přihazování 

do výše uvedené limitní ceny. 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že dražebník je oprávněn určit k výkonu zastoupení třetí osobu. Právy 

a povinnostmi vydražitele a táto práva a povinnosti tímto přijímám a prohlašuji, že jsem se seznámil (a) 

se stavem dražených předmětů, které jsou uvedeny v této plné moci a které mám zájem dražit do limitu, 

který je stanoven v této plné moci pevnou částkou anebo který dražebník ve vztahu k příslušnému 

draženému předmětu v průběhu dražby v době určené pro učinění příhozu telefonicky sdělím. 

Dražebník je oprávněn ustanovit k výkonu této plné moci svého zástupce. 

Čestně prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby dle zák. č.26/2000 Sb. o veřejných 

dražbách. 

 

Zmocnitel: 

Jméno a příjmení: ……………………………...……...… Státní občanství: …………………………… 

Telefon: ……………………………………….   E-mail: ………………………………………………. 

Rodné číslo a datum narození: …………………………… Místo narození: …………………………… 

Bytem: …………………………………………………………………………………………………… 

Číslo OP: …………………. Vydal: ………………………….  Datum platnosti OP: …………………. 

Datum vystavení: …………………. Úředně ověřeny podpis: ………………………………………….. 

V ………………… dne: ………………… podpis zmocnitele: ………………………………. 

 

 

Toto zmocnění přijímám:________________________________ (podpis dražebníka) 

 

Upozornění: Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete spolu s kopii vašeho OP e-mailem                        

na groma@groma.sk. Plná moc se stáva závaznou podpisem přijetí plné moci a odesláním zpět 

zmocniteli. 
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