Elektronicky podepsáno
15. 01. 2020
Ing. Miroslav Sláma
ředitel sekce

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou

Č. j.: 20831/20/2914-00540-708568
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDDS:

Karel Daniel, oddělení vymáhací
566 652 341
karel.daniel@fs.mfcr.cz
zhsn6bx

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. 1641763/19/291400540-708765 ze dne 1. 10. 2019 nařizuje

dražbu movitých věcí.
Místo konání dražby:

Dolní Rožínka 3, 592 51 (jednací místnost Obecního úřadu).

Datum a čas konání dražby:

10. 2. 2020 v 15.00 hodin

Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 14.30 hod. do zahájení dražby
1. Předmětem dražby jsou tyto věci:
Poř.
č.

Označení a popis dražené věci nebo souboru věcí

Soubor movitých věcí
(movité věci pod položkou 1.1 – 1.39b)

Zjištěná cena

Nejnižší
včetně
dražební podání DPH

107 000,--

35 670,--

21%

1.1 Dírkovačka MINERVA 62761

3 000,--

21%

1.2 Knoflíkovačka JUKI MB 372

3 000,--

1 000,-1 000,-200,-200,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,--

1.

1.3a Lis na druky

600,--

1.3b Lis na druky

600,--

1.4 Žehlicí prkno BVS STIMAL

3 000,--

1.5 Šicí stroj řetízkový JUKI MH 360

3 000,--

1.6a Lis na druky elektrický SVIT

3 000,--

1.6b Lis na druky elektrický SVIT

3 000,--

1.7a Šicí stroj jednojehlový TEXTIMA 8332

3 000,--

1.7b Šicí stroj jednojehlový TEXTIMA 8332

3 000,--

1.8 Šicí stroj jednojehlový JUKI 415

3 000,--

1.9 Overlock JUKI 2404

3 000,--

1.10 Šicí stroj jednojehlový MINERVA 72113

3 000,--

1.11 Šicí stroj jednojehlový SUNSTAR KM-137A

3 000,--

1.12 Šicí stroj dvoujehlový ramenový MINERVA 72314

3 000,--

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
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Zjištěná cena

Nejnižší
včetně
dražební podání DPH

1.13 Šicí stroj jednojehlový JUKI 415

3 000,--

1.14 Zapošívací stroj JUKI 641

3 000,--

1.15 Šicí stroj jednojehlový JUKI 415

3 000,--

1.16 Šicí stroj jednojehlový SUNSTAR KM-137A

3 000,--

1.17 Šicí stroj dvoujehlý MINERVA ZP 7860

3 000,--

1.18 Pásová pila na textil POLMATEX
Stůl pracovní kuchyňský dvouzásuvkový
1.19
(š/v/h-136/850/88 cm)
Regály 6 ks
1.20

9 000,--

1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-1 000,-3 000,--

1 500,--

500,--

21%

6 000,--

2 000,--

21%

1 500,--

500,--

21%

600,--

200,--

21%

600,--

200,--

21%

3 000,--

1 000,--

21%

900,--

300,--

21%

1 500,--

500,--

21%

1 500,--

500,--

21%

600,--

200,--

21%

600,--

200,--

21%

1 500,--

500,--

21%

Kancelářská stěna 8 dílů
1.26f spodní díly š/v/h-80-42-80-80/42/122 cm

4 500,--

1 500,--

21%

1.27 Telefon+fax PANASONIC KX-FT 938

1 500,--

21%

1.28 Skener CANON PIXMA MP 150

1 500,--

500,-500,-200,-200,-200,-200,-200,-70,-100,-1 000,-1 000,-1 000,-500,-500,--

(š/v/h-80/46/210 cm)

1.21
1.22

Pult zásuvkový 4 dílný
(š/v/h-320/60/90 cm)

Skříňka závěsná

(š/v/h-100/30/58 cm)

1.23 Věšák stojací v. 190 cm
Sedací souprava 3 dílná
1.24

(š/v/h-160-130-85/80/85 cm)

1.25
1.26a
1.26b
1.26c
1.26d
1.26e

Konferenční stolek
(š/v/h-120/60/55 cm)

Stůl kancelářský 4zásuvkový
(š/v/h-160/80/72 cm)

Stůl kancelářský 4zásuvkový
(š/v/h-160/80/72 cm)

Stůl kancelářský bezzásuvkový
(š/v/h-160/80/72 cm)

Stůl kancelářský bezzásuvkový
(š/v/h-90/50/72 cm)

Stůl kancelářský bezzásuvkový s výsuvem na klávesnici
(š/v/h-160/80/72 cm)

horní díly š/v/h-80-42-80-80/32/70 cm

1.29 Tiskárna EPSON LX – 300+II

600,--

1.30 Modem HUAWEI HG622u

600,--

1.31 Kancelářská židle pojízdná šedá

600,--

1.32 Kancelářská židle pojízdná modrá

600,--

1.33 Kancelářská židle pojízdná červená

600,--

1.34 Zářivková trubice PHILIPS TL-D Super 80 36W/840 (soubor 4ks)

200,--

1.35 Stolní lampička KANLUX SX 2037

300,--

1.36 Šicí stroj GARUDAN – závorovací/riglovačka

3 000,--

1.37 Šicí stroj SIRUBA - overlock

3 000,--

1.38 Šicí stroj GLOBAL - overlock

3 000,--

1.39a Stříhací pult

1 500,--

1.39b Stříhací pult

1 500,--

21%
21%
21%
21%
21%
21%

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

Předměty dražby se budou dražit nejprve jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí, který je
předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci se budou dražit samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu).
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Jedná o věci použité. Dražební vyhláška včetně fotografií jednotlivých věcí je současně zveřejněna na internetové adrese
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/Drazby-Financni-spravy (případně zašleme na vyžádání e-mailem).
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídka dražených věcí se uskuteční v den dražby od 14.00 do 14.30 na adrese Dolní Rožínka 24.
3. Minimální výše příhozu u jednotlivých položek souboru je stanovena na 50,-- 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 a
zástavní práva váznoucí na předmětu dražby 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).
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, 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).
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 7. 2. 2020.
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].
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. Miroslav Sláma
ředitel sekce

