Elektronicky podepsáno
02. 02. 2015
Ing. Ivan Škoda
ředitel sekce

Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97, 460 02 Liberec
Územní pracoviště v Liberci
Odbor vymáhací
Oddělení vymáhací I
1. máje 97, 460 02 Liberec

Datum:
Č. j.: 161479/15/2601-80541-507338
Spisová značka:
Vaše č. j./zn. :
Vyřizuje: Jiří Smíšek
Tel.: 485 211 541
E-mail: jiri.smisek@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: shfn56t

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.: 1163269/14/2601-25200-507338 ze dne
22.09.2014 nařizuje
dražbu movit ých věcí.
Místo konání dražby: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci,
1. máje 97, zasedací místnost č. dv. Z 1, 1. poschodí
Datum a čas konání dražby:

5. března 2015 v 09:00 hodin

Zápis účastníků na dražbě:

5. března 2015 od 08:15 hodin v zasedací místnosti
Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště
v Liberci, č. dv. Z 1, 1. poschodí

1. Předmětem dražby jsou tyto věci:
Poř.
číslo

1.

Označení a popis dražené věci
nebo souboru věcí

LED TV Grundig VLE7321BL
úhlopříčka 40“

Množství
(ks, sada)

Zjištěná
cena
(Kč)

Nejnižší dražební
podání (Kč)

včetně
DPH
(% / N)

1

8 400

2 800

21 / A
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LED TV TELEFUNKEN
T24TX189LP úhlopříčka 24“

1

3 600

1 200

21 / A

2.

Satelitní anténa 85cm Gibertini SE
S551

1

1 500

500

21 / A

3.

Bourací kladivo 900 W Kress PSH
– plus

1

8 100

2 700

21 / A

4.

Vrtací kladivo AEG BBH18

1

6 600

2 200

21 / A

Prostřihovač plechu BLK 1.3T Feit

1

18 000

6 000

21 / A

Kávovar DÉLONGHI 4,4 ECZ 351

1

3 300

1 100

21 / A

Kávovar DÉLONGHI 4,4 ECZ 351

1

3 300

1 100

21 / A

DVD PANASONIC S500EP-K

1

900

300

21 / A

Toustovač CATLER TS4011
Odšťavňovač PHILIPS HR 2737/70
0,4 L
Rychlovarná konvice
ELEKTROLUX 1,5 L

1

4 100

1 370

21 / A

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Rychlovarná konvice PHILIPS
HD4646/00 1,5L
Toaster Krups F1511530
Kuchyňská váha Beuer KS28

1

1 740

580

21 / A

Varná konvice ANNA BRAVO B43651 1,2 L
Kuchyňská váha BRAVO B-5026

1

570

190

21 / A

Rychlovarná konvice SENCOR
SWK 1746BK 1,8 L
Toustovač RUSSELL HOBBS
Sendvičovač SENCOR SSM 9300

1

1 650

550

21 / A

Kávovar SEVERIN KA4049
Vaflovač SEVERIN WA2130
Kontaktní gril SEVERIN
BARBECUE PG2790

1

1 980

660

21 / A

Tyčový mixer SENCOR SHB
4110WH
Rychlovarná konvice SENCOR
SWK 1815VT 1,8 L
Elektrický topinkovač
PROFFESOR
Kávovar BOMANN KA165 CD
Toaster UNOLD 48470 bílý
Rozmrazovač zmraženého masa
ONE.TOUCH

1

960

320

21 / A

1

1 170

390

21 / A

Kontaktní gril CLATRONIC
RG2892
Duo kávovar SEVERIN KA 5826

1

2 280

760

21 / A

Osobní analogová váha BEURER
NS01 max.120kg
Digitální kuchyňská váha BEURER
KS32

1

840

280

21 / A

Holicí strojek PANASONIC ES
LF71 K

1

4 500

1500

21 / A
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TIVOLI radio iPAL

1

4 500

1500

21 / A

Keramická kulma BABYLISS C20E
PARIS EASE EASE CURL
Fén s difuserem REMINGTON D
5215

1

1 410

470

21 / A

Žehlička na vlasy REMINGTON
S 1450 CERAMIC
Foukací kulma na vlasy
REMINGTON

1

1 460

420

21 / A

Žehlička na vlasy SENCOR SHI650WD
Masážní kartáč HOMEDICS HG_12EU

1

420

140

21 / A

Masážní kartáč HOMEDICS HG 12 EU

1

720

240

21 / A

Filtrační konvice BRITA XL 3,5L

1

600

200

21 / A

Elektronický budík THOMSON
CP280

1

2 070

690

21 / A

Sportovní potřeby SPOKEY
SQEEZER posilovač paží a nohou,
FLEXMAT podložka na cvičení,
SPONG činky 2x2kg, FREEZER
celoroční koloběžka

1

1 380

460

21 / A

Televizní stolek WENA

1

300

100

21 / A

20.

21.

22.

23.

24.

Žehlička na vlasy ELLE BY
BEURER HSE 30 Nr.587.20

25.

26.

Meteo stanice TFA

27.

28.
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2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
V den konání dražby 5. března 2015 v zasedací místnosti Z1, 1. poschodí Finančního úřadu
pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, 460 02 Liberec, od 07:45
do 08:45.
Bližší informace lze získat na tel. číslech – 485 211 541, 485 211 561, 485 211 302
3. Minimální výše příhozu u předmětů dražby (položek č. 1 až 28) je stanovena
na 100,- 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 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, zástavní práva, věcná břemena, výměnky a nájemní a
pachtovní práva váznoucí na předmětu dražby (to neplatí 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).
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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).
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 3. března 2015.
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).
Zvláštní právní předpis - § ... zákona č. ................ Sb., o......................, ve znění pozdějších
předpisů - brání v nabytí předmětu dražby/ předmětu dražby pořadové č. .................... *)
těmto osobám: ............................ *)
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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. Ivan Škoda
ředitel sekce
*) nehodící se škrtněte

