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Územní pracoviště v Břeclavi
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Vyřizuje: Ing. Jaromír Klíma, Oddělení vymáhací I
Tel: (+ 420) 519 304 354, (+ 420) 519 304 111
E-mail: Jaromir.Klima@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 7qmn66r

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 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.: 1969905/18/3008-80542-703285 ze dne
16. 04. 2018 nařizuje

dražbu movité věci.

Místo konání dražby:

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště
v Břeclavi, Sladová 1, Břeclav, dražební místnost ve 3. podlaží.

Datum a čas konání dražby: středa 27. 06. 2018 v 09:30 hodin.
Zápis dražitelů proběhne v den a v místě konání dražby od 09:00 hodin.

Č. j.: 3014869/18/3008-80541-712257

strana 2 (celkem 4)

1. Předmětem dražby je tato movitá věc:
Pořad.
číslo

1.

Označení a popis dražené věci

Osobní automobil
BMW X3 3,0 D
RZ: 1BF2893

Počet
kusů

Zjištěná cena

1

210.000,- Kč

Nejnižší
dražební
podání
(nejméně
1/3 zjištěné
ceny)
70.000,- Kč

Druh a kategorie vozidla: OA/M1
VIN: WBAPD51020WD60611
Objem motoru: 2993 ccm
Datum evidence ve světě: 29. 09. 2005
Datum evidence v ČR: 27. 06. 2016
Barva: stříbrná metalíza
Palivo: nafta
Druh karoserie: 5dveřová
Výbava: automat. převodovka,
navigace, rádio, klimatizace, pneu
Riken Snow 235/55/R17- opotřebení z
10%, Alu disky, hagusy, panorama střešní okno, kůže.
Tech. způsobilost: do 6/2018
Stav tachometru: 218941 km
Tech. stav: vozidlo odpovídá stáří a
počtu ujetých km
Předmět se bude dražit jako samostatná položka.

Fotografie dražené položky:

Cena movité věci pod položkou č. 1 byla stanovena v souladu s ustanovením § 209 odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dlužník není plátcem
DPH.
Informace o dražené movité věci, která je předmětem dražby, lze získat na Oddělení
vymáhacím I Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Břeclavi, Sladová
1, 690 02 Břeclav případně na tel.: 519 304 354 nebo 519 304 343.
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2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídka dražených věcí uvedených v dražební vyhlášce se bude konat dne 27. 06. 2018
v době od 08:00 hodin do 08:30 hodin a to pouze po předchozí telefonické domluvě na
telefonním čísle 519 304 354 nebo 519 304 343.
3. Minimální výše příhozu u předmětu dražby pořadové č. 1 je stanovena na 5.000,- Kč.
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned na místě v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc
znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
5. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých
se stanou jejich vlastníky:
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.).
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).
6. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce:
Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce,
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal
nejpozději do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení daňové exekuce
přihlíženo [§ 179 a § 195 odst. 2 písm. h) daňového řádu].
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7. Výzva k uplatnění pohledávek 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 [§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i) 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 se může přihlásit a prokázat
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží
[§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu].
Jiné daňové pohledávky vůči dlužníkovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může
správce daně, které vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlásit k uspokojení
z rozvrhu výtěžku dražby, nejpozději však do zahájení dražby (§ 197 odst. 4 daňového řádu).
8. Upozornění k předkupnímu právu:
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je
povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 25. 06. 2018.
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).
Tato dražební vyhláška včetně fotografií dražených movitých věcí je současně zveřejněna na
internetové adrese: http://www.financnisprava.cz

Ing. Alena Trechová
ředitel odboru

