Elektronicky podepsáno
07. 06. 2019
Ing. Martina Kaloušová,
MBA
ředitel sekce

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká Hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem
Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem

Č. j. 1583077/19/2501-80542-507245
Vyřizuje: Ing. Pavlína Murková, Oddělení vymáhací II
Tel.: (+420) 475 252 393, (+420) 475 252 111
E-mail: podatelna2501@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: gbyn5yc

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. 2495807/18/2501-50842-508296 ze dne 11.12.2018 nařizuje
opakovanou dražbu movit ých věcí.
Místo konání dražby: Finanční úřad pro Ústecký kraj,
Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359
400 21 Ústí nad Labem
zasedací místnost v 1. patře
Datum a čas konání dražby: 09.07.2019 v 11:00 hodin
Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 10:30 hod. do zahájení
dražby.
Předmětem dražby jsou tyto věci:
Jedná se o draženou movitou věc, evidovanou pod pořadovým číslem 1 této dražební
vyhlášky, a to nákladní automobil valníkový Ford Transit 120. K technickému stavu vozidla
správce daně uvádí, že u vozidla nebyl proveden znalecký posudek, nebyl ověřen technický
stav vozidla, nebyl ověřen typ motoru ani nebyla provedena zkušební jízda.

Pořadové
číslo
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1.

Označení a popis dražené věci nebo
souboru věcí
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Zjištěná cena

Ford Transit 120
RZ: 1U59252
VIN: WF0CXXGBVCWJ62711
datum první registrace: 01.07.1998
barva: červená-základní
palivo: nezjištěno
řazení: nezjištěno
zdvihový objem: 2 496 cmᶟ
počet míst k sezení: nezjištěno
platnost TK do 15.05.2019
osvědčení o registraci vozidla: chybí
malý a velký technický průkaz, chybí
klíče od vozidla
stav tachometru: nezjištěn
Vzhled vozidla:
na vozidle byly nalezeny tyto závady:
vypuštěna pravá přední pneumatika,
koroze a promáčkliny po celém
obvodu vozidla, prasklý zadní
blatník, ulomený ostřikovač světla,
poškozeno pravé přední zrcátko,
ulomena klika u pravých zadních
dveří, chybí autobaterie, chybí krytka
od nádrže.
Interiér znečištěn, poškozen. Vozidlo
je odemčené.
Vlastník vozidla nebyl zastižen, tudíž
nejsou známy přesné informace o
vozidlu.

15.000,- Kč

Nejnižší
dražební
podání
(nejméně 1/3
zjištěné ceny)

5.000,- Kč

včetně
DPH
(% / N)

21%

2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční 09.07.2019 v době od 09.00 do 10.00 hod. v areálu
společnosti KAPPA-P s.r.o., Petrovická 221, Ústí nad Labem - Božtěšice. Bližší informace
poskytne Jana Horská, tel. 475 252 458, mobil 601 584 130 nebo Ing. Pavlína Murková,
tel: 475 252 393, mobil 725 440 826 (§ 195 odst. 3 písm. b) daňového řádu).
3. Minimální výše příhozu u každého předmětu dražby je stanovena na 500,00 Kč.
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 vydražitelé
a za kterých se stanou jejich vlastníky:

mohou

vydražené

předměty převzít

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.

Č.j.: 1583077/19/2501-80542-507245

strana 3 (celkem 4)

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).
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 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:
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).

Ing. Martina Kaloušová, MBA
ředitel sekce
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