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DR AŽEBNÍ VYHL ÁŠK A
Shora uvedený správce daně podle ust. § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, v účinném znění (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v účinném znění (dále jen „o.s.ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním
příkazem č. j. 1962565/18/3005-80541-711652 ze dne 17.04.2018, nařizuje
dražbu movité věci.
Místo konání dražby: Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno,
zasedací místnost dveře č. 201, 2. patro
Čas konání dražby:

středa 29.08.2018 v 15:45 hodin
Zápis osob zúčastněných na dražbě probíhá od 15:25 hodin

Předmětem dražby jsou tyto věci:

Poř.
číslo

Označení a popis dražené věci

1.

Motocykl
PIAGGIO
MEDLEY,
objem
motoru: 125 cm3, barva: bílá
- datum první registrace: 24.08.2016
- stav tachometru: 1 253 km
- platnost technické prohlídky do 24.08.2020
- VIN: RP8MA0120GV104457
- pojízdný, ve velmi dobrém stavu
- k dispozici tzv. velký technický průkaz, 1 klíč
od motocyklu

Minimální výše příhozu je stanovena na Kč 500,--.

Zjištěná cena
včetně
21 % DPH
(v Kč)

Nejnižší
dražební podání
včetně
21 % DPH
(v Kč)

52.000,--

26.000,--
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Čas a místo konání prohlídky, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční v bývalém areálu společnosti ZETOR, a.s. v Brně
ve středu 29.08.2018 v době od 14:00 do 14:30 hod. Na místě bude přítomen pracovník správce
daně Ing. Tomáš Kostka, tel. 606 246 336.
Výše dražební jistoty a způsob její úhrady:
Povinnost složit dražební jistotu jako podmínka účasti na dražbě nebyla stanovena.
Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel, kterému byl udělen příklep, musí nejvyšší podání ihned uhradit; neučiní-li tak, draží se
věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých se
stanou jejich vlastníky:
Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc ihned po ukončení dražby převzít.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci, 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 závady váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 329
odst. 7 o.s.ř.).
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).
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).
Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce
Každý, kdo má právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, se vyzývá, aby jej uplatnil
u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději do zahájení
dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce přihlíženo (§ 179 a § 195
odst. 2 písm. h) daňového řádu).
Výzva k uplatnění práv podle § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu:
Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva váznoucím na předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová exekuce,
se vyzývají, aby své pohledávky uplatnili přihláškou u shora uvedeného správce daně a prokázali
je příslušnými listinami, a to nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
pohledávky odmítne (§ 195 odst. 2 písm. i) a § 197 odst. 2 a 3 daňového řádu).
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem,
se nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu).
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu může svoji pohledávku přihlásit
a prokázat příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh
na přihlášení pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 daňového řádu).
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Jiné daňové pohledávky vůči dlužníkovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může správce
daně, který vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlásit k uspokojení z rozvrhu výtěžku
dražby, nejpozději však do zahájení dražby (§ 197 odst. 4 daňového řádu).
Práva a závady spojené s předmětem dražby, s označením těch závad, o nichž bylo
podle ust. § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě
nezaniknou:
Na předmětu dražby váznou následující zástavní práva, která prodejem v dražbě zaniknou:
-

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k movité věci dlužníka č. j. 4027655/17/3005-80541711652 ze dne 14.09.2017,
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k movité věci dlužníka č. j. 4967131/17/3005-80541711652 ze dne 29.12.2017,
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k movité věci dlužníka č. j. 483027/18/3005-80541711652 ze dne 05.02.2018.

Závady, o nichž bylo podle ust. § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto,
že prodejem v dražbě nezaniknou:
Nejsou.
Upozornění k předkupnímu právu a k výhradě zpětné koupě:
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je povinen
prokázat toto právo správci daně nejpozději do zahájení dražby. Jsou-li předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel.
Přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato práva zanikají, nejde-li o zákonné
předkupní právo (§ 197 odst. 1 daňového řádu).
Poučení:
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).
Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky
(§ 195 odst. 5 daňového řádu).
Mgr. Jolana Hořovská
ředitel odboru

