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Č.j.: 1404188/18/3301-80542-700871
Vyřizuje: Jaroslav Řihák, Oddělení vymáhací
Tel: 577 617 442, 577 617 111
Číslo dveří: 627
ID datové schránky: 97nn64t
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a § 211 odst. 4 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“ ), ve
věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č.j. 492089/18/3301-80542-700871 vydaným
dne 05.04.2018 nařizuje
opakovanou dražbu movitých věcí
Místo konání dražby:

Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně,
třída Tomáše Bati 21, Zlín, 8. podlaží, místnost č. 828.

Datum a čas konání dražby:

28.06.2018 v 11.00 hodin, registrace dražitelů od 10:30 hodin.

Tato dražební vyhláška dražených movitých věcí včetně fotografií je současně zveřejněna na
internetové adrese:

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/drazby-financnich-uradu
1. Předmětem dražby jsou tyto movité věci:
Pořadové
číslo

1.

1.1.

Označení a popis dražené věci
nebo souboru věcí
včetně příslušenství

Soubor 9 ks sportovních přileb
velikost - počet:
S
1 ks
M
1 ks
L/XL
4 ks
XL
3 ks
Sportovní přilba Haven – Montaineer,
model SG, velikost S, barva černá 1 ks

Zjištěná
cena v Kč

Nejnižší dražební
podání v Kč
(nejméně 1/3
zjištěné ceny)

Včetně DPH
(%/N)
Včetně
spotřební
daně (A/N)
21%

3.780,00

1.260,00
N

450,00

150,00

21%
N

1.2.

Sportovní přilba Haven, model SJ-303S2,
velikost L/XL, barva černá a šedá 1 ks

450,00

150,00

21%
N
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1.3.

Sportovní přilba Haven, model SJ-303S1,
velikost XL, barva žlutá a šedá 1 ks
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450,00

150,00

21%
N

1.4.

Sportovní přilba Haven, velikost M (56-58)
barva černá-mat 1 ks

450,00

150,00

21%
N

1.5.

Sportovní přilba Haven, model SJ 303,
velikost L/XL, barva černá-lesk 1 ks

450,00

150,00

21%
N

1.6.

Sportovní přilba Haven, model SJ 303,
velikost XL, barva černá-lesk 1 ks

450,00

150,00

21%
N

1.7.

Sportovní přilba Haven, model BIKE,
velikost L/XL, barva červená a bílá 1 ks

450,00

150,00

21%
N

1.8.

Sportovní přilba Haven, model SJ 303,
velikost XL, barva černá-lesk 1 ks

450,00

150,00

21%
N

1.9.

Sportovní přilba Haven, model BIKE,
velikost L/XL, barva modrá
1 ks (pozn.
povrchová úprava vadná - lepkavá)

180,00

60,00

21%
N

Nenajde-li se pro soubor věcí, uvedený v dražební vyhlášce pod pořadovým číslem 1.,
vydražitel, budou se jednotlivé věci souboru pod pořadovým číslem 1.1. až 1.9. dražit
samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu).
Minimální výše příhozu u souboru věcí poř. č. 1. je stanovena na 100,00 Kč.
Minimální výše příhozu u předmětů dražby poř. č. 1.1. až 1.9. je stanovena na 50,00 Kč.
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídku dražených věcí uvedených v dražební vyhlášce lze uskutečnit po předchozí dohodě na
telefonním čísle 577 617 442.
3. Jedná se o druhé kolo dražby.
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§
211 odst. 2 daňového řádu).
5. Předpoklady, za kterých vydražitel může vydražený předmět převzít a za kterých se stane
jejím vlastníkem:
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu.
Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které je spolu s
rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému předmětu (§ 211
odst. 3 daňového řádu).
Pokud nebude provedeno rozvrhové řízení, pak přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 329
odst. 7 o.s.ř.).
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Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí o rozvrhu
zanikají zadržovací a zástavní práva, věcná břemena, výměnky a nájemní a pachtovní práva
váznoucí na předmětu dražby (to neplatí u věcných břemen, výměnků a nájemních a pachtovních
práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných břemen, výměnků a nájemních a
pachtovních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada) a další práva a závady spojené s
předmětem dražby (§ 231 odst. 1 daňového řádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala pouze
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 daňového řádu).
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní právo a výhrada
zpětné koupě k předmětu dražby, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1 daňového
řádu).
Upozornění:
K právu nepřipouštějícímu provedení daňové exekuce, které nebylo uplatněno nejpozději do
zahájení první dražby, se při provedení daňové exekuce nepřihlíží [§ 195 odst. 2 písm. h) a § 197
odst. 4 daňového řádu].
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny nejpozději do zahájení první dražby,
se nepřihlíží. Návrh na přihlášení takových pohledávek bude správcem daně odmítnut podle § 197
odst. 3 daňového řádu. Obdobně se postupuje při přihlášení oprávněného z exekuce přerušené
podle jiného právního předpisu, který se nepřihlásil nejpozději do zahájení první dražby [§ 195
odst. 2 písm. i) ,§ 197 odst. 2 daňového řádu a § 336m odst.4 o.s.ř.].
Poučení:
Všichni účastníci dražby jsou povinni se řídit Dražebním řádem č.j.: 298352/17/3300-11450705394, vydaným Finančním úřadem pro Zlínský kraj dne 23.02.2017.
Dražit nesmí:
a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník a
manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, která je
předmětem dražby [§ 201 písm. a) daňového řádu],
b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil
ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání [§ 201 písm. b) daňového řádu].
Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který byl správcem daně ustanoven k ocenění
předmětu dražby a toto ocenění také provedl [§ 201 písm. a) a § 77 daňového řádu].
Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§
195 odst. 5 daňového řádu).

Ing. Ivana Bayerová
ředitel sekce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

