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Územní pracovištČ Brno-venkov
PĜíkop 8
604 24 Brno-stĜed
ý.j. 3047601/21/3005-80541-712093
VyĜizuje: Bc. Hana Vrbová, OddČlení vymáhací I
Telefon: 545 125 268, e-mail: Hana.Vrbova@fs.mfcr.cz
þ.dveĜí: 527

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce danČ podle § 194 odst. 1, § 194a a § 195 odst. 1 zákona þ. 280/2009
Sb., daĖový Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „daĖový Ĝád“), s použitím zákona
þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen ,,o.s.Ĝ.“), ve vČci
daĖové exekuce naĜízené exekuþním pĜíkazem þ. j. 4261837/20/3005-80541-712093 naĜizuje
elektronickou dražbu movit ých vČcí.
Dražby se mĤže zúþastnit jen ten, kdo má zĜízen uživatelský úþet v aplikaci APED (aplikace
elektronických dražeb).
Adresa internetové stránky, na které je možné si zĜídit uživatelský úþet:
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/default.html?formName=FRM.NPF_Registrace.Re
gistrace
Adresa internetové stránky, na které jsou zveĜejnČny podmínky pro provádČní elektronické
dražby (dražební Ĝád):
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=FRM.UzivatelskeInformace.
Seznam_verejna_cast
Adresa internetové stránky, na které se dražba koná a je možno ji sledovat:
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=FRM.Drazba.Detail_drazby_
LW&selectedid=518
Dražba þíslo: 210024
Datum a þas zahájení dražby: 13.7.2021 v 08:00 hod.
Datum a þas ukonþení dražby: 14.7.2021 v 14:00 hod.
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PĜedmČtem dražby jsou tyto vČci:
PoĜadové þíslo: 0001
Oznaþení dražené vČci: Soubor kaligrafických potĜeb
Popis dražené vČci vþetnČ pĜíslušenství nebo souboru vČcí:
Soubor nových a nepoškozených kaligrafických potĜeb se sestává z:
- 9x BRUSH PEN, sada 10 ks, Fix se štČtiþkovým hrotem,
- 1x BRUSH PEN, sada 20 ks, Fix se štČtiþkovým hrotem,
- 3x BRUSH PEN, sada 15 ks, Fix se štČtiþkovým hrotem,
- 2x BRUSH PEN, sada 30 ks, Fix se štČtiþkovým hrotem,
- 3x STABILO BRUSH PEN, sada 25 ks,
- 5x STABILO BRUSH PEN, sada 15 ks,
- 5x STABILO BRUSH PEN, sada 24 ks,
- 3x STABILO BRUSH PEN, sada 20 ks,
- 3x COLORINO ARTIST FIX, sada 12 ks,
- 2x AQUA COLOR BRUSH, sada 12 ks,
- 9x BRUSH PEN, sada 5 ks, Fix se štČtiþkovým hrotem,
- 2x BRUSH MARKER JUNIOR, sada 12 ks,
- 10x TOMBOW, BRUSH PEN, sada 6 ks, oboustranné fixy,
- 2x TOMBOW, WATERCOLORING SET,
- 8x EMOTT EVEFINE, sada 5 ks,
- 3x zápisník teþkovaný CLAIREFONTAINE.
ZjištČná cena v Kþ: 42.870,Nejnižší dražební podání v Kþ: 14.290,Minimální pĜíhoz v Kþ: 100,VþetnČ DPH (%/NE): 21

Práva a závady spojené s pĜedmČtem dražby vþetnČ oznaþení tČch závad, o nichž bylo
podle § 221 odst. 3 písm. c) daĖového Ĝádu rozhodnuto, že prodejem v dražbČ
nezaniknou: Nejsou.
Dražební jistota se nepožaduje.
Den, místo a þas konání prohlídky movitých vČcí, organizaþní zabezpeþení prohlídky:
Prohlídka pouze po pĜedchozí domluvČ na tel.þ. 545 125 268.
ZpĤsob a lhĤta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do:
- pĜedmČt 0001 - Soubor kaligrafických potĜeb do 21.7.2021 (§ 211 odst. 2 daĖového Ĝádu)
Platební údaje budou vydražiteli zaslány e-mailem po skonþení dražby.
Marným uplynutím lhĤty k úhradČ nejvyššího dražebního podání stanovené v dražební
vyhlášce se rozhodnutí o udČlení pĜíklepu zrušuje.
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Den, místo a þas pĜedání vydražených vČcí vydražiteli: Dle domluvy s pracovníky správce
danČ, tel. 545 125 268, na adrese PĜíkop 8, 604 24 Brno-stĜed.
PĜedpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené pĜedmČty pĜevzít a za kterých se
stanou jejich vlastníky:
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ĜádnČ a vþas, pĜejde na nČho vlastnické právo k vydražené
vČci nebo souboru vydražených vČcí, a to s právními úþinky k okamžiku udČlení pĜíklepu.
Správce danČ vydá vydražiteli potvrzení o úhradČ nejvyššího podání, které je spolu
s rozhodnutím o udČlení pĜíklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému pĜedmČtu
(§ 211 odst. 3 daĖového Ĝádu).
Vydražené vČci movité správce danČ nezasílá; vydražitel si je musí vyzvednout osobnČ v místČ
a þase uvedeném v dražební vyhlášce. Podle okolností (místo uskladnČní, charakter vČci
movité) si mĤže vydražitel dohodnout þas a místo pĜedání individuálnČ.
Pokud si vydražitel vydraženou vČc nepĜevezme ani na výzvu správce danČ, mĤže správce
danČ rozhodnout o jejím propadnutí ve prospČch státu (§ 211 odst. 3 daĖového Ĝádu).
Pokud nebude provedeno rozvrhové Ĝízení, pak pĜechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na vČci (§ 177 odst. 1 daĖového Ĝádu
a § 329 odst. 7 o.s.Ĝ.).
Bude-li o výtČžku dražby provedeno rozvrhové Ĝízení, pak zadržovací a zástavní práva, vČcná
bĜemena, výmČnky a nájemní a pachtovní práva váznoucí na pĜedmČtu dražby zanikají dnem
právní moci rozhodnutí o rozvrhu (to neplatí u vČcných bĜemen, výmČnkĤ a nájemních
a pachtovních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u vČcných bĜemen, výmČnkĤ
a nájemních a pachtovních práv, za nČž byla poskytnuta vydražiteli náhrada) a další práva
a závady spojené s pĜedmČtem dražby (§ 231 odst. 1 daĖového Ĝádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatČžovala pouze
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 daĖového Ĝádu).
PĜechodem vlastnictví k pĜedmČtu dražby na vydražitele zanikají pĜedkupní právo a výhrada
zpČtné koupČ k pĜedmČtu dražby, nejde-li o zákonné pĜedkupní právo (§ 197 odst. 1 daĖového
Ĝádu).
Výzva k uplatnČní práv nepĜipouštČjících provedení daĖové exekuce:
Každý, komu svČdþí k pĜedmČtu dražby právo, které nepĜipouští provedení daĖové exekuce,
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce danČ a aby takové uplatnČní práva
prokázal do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude pĜi provedení daĖové exekuce
pĜihlíženo [§ 179 a § 195 odst. 2 písm. h) daĖového Ĝádu].
Výzva k uplatnČní pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. i) daĖového Ĝádu:
VČĜitelé z pohledávek zajištČných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišĢovacím
pĜevodem práva váznoucím na pĜedmČtu dražby, pro které není vedena tato daĖová exekuce,
se vyzývají, aby své pohledávky uplatnili pĜihláškou u shora uvedeného správce danČ
a prokázali je pĜíslušnými listinami, a to nejpozdČji do zahájení dražby, jinak správce danČ
návrh na pĜihlášení pohledávky odmítne [§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i) daĖového
Ĝádu].
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K pohledávkám zajištČným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišĢovacím
pĜevodem práva váznoucím na pĜedmČtu dražby, které nebyly uplatnČny výše uvedeným
zpĤsobem, se nepĜihlíží [§ 195 odst. 2 písm. i) daĖového Ĝádu].
OprávnČný z exekuce pĜerušené podle jiného právního pĜedpisu se mĤže pĜihlásit a prokázat
pĜíslušnými listinami nejpozdČji do zahájení dražby, jinak správce danČ návrh na pĜihlášení
odmítne. K pĜihláškám, které nebyly uplatnČny výše uvedeným zpĤsobem, se nepĜihlíží
[§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) daĖového Ĝádu].
Jiné daĖové pohledávky vĤþi dlužníkovi, než pro které je daĖová exekuce vedena, mĤže
správce danČ, který vede exekuþní Ĝízení, nebo jiný správce danČ pĜihlásit k uspokojení
z rozvrhu výtČžku dražby, nejpozdČji však do zahájení dražby (§ 197 odst. 4 daĖového Ĝádu).
UpozornČní k prodeji spoluvlastnického podílu, pĜedkupnímu právu a výhradČ zpČtné
koupČ:
Spoluvlastník pĜedmČtu dražby, který se chce dražby zúþastnit a uplatnit právo pĜednostního
pĜíklepu dle § 338 odst. 3 o.s.Ĝ., musí tuto skuteþnost oznámit správci danČ nejpozdČji
5 pracovních dnĤ pĜed zahájením dražby. Pokud spoluvlastnictví nevyplývá z veĜejného
rejstĜíku je nutné jej ve stejné lhĤtČ správci danČ i prokázat.
Každý, kdo uplatĖuje k pĜedmČtu dražby pĜedkupní právo nebo výhradu zpČtné koupČ, je
povinen oznámit a prokázat toto právo správci danČ nejpozdČji 5 pracovních dnĤ pĜed
zahájením dražby.
Jsou-li pĜedkupní právo nebo výhrada zpČtné koupČ prokázány, mĤže je osoba, které svČdþí,
uplatnit jen v dražbČ jako dražitel. PĜechodem vlastnictví pĜedmČtu dražby na vydražitele tato
práva zanikají, nejde-li o zákonné pĜedkupní právo (§ 197 odst. 1 daĖového Ĝádu).

Pouþení:
Dražit nesmí:
a) daĖový exekutor, licitátor a další úĜední osoby správce danČ, který dražbu naĜídil, dlužník
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní pĜedpis brání v nabytí vČci,
která je pĜedmČtem dražby [§ 201 písm. a) daĖového Ĝádu],
b) vydražitel pĜedmČtu dražby, který je znovu dražen z toho dĤvodu, že tento vydražitel
neuhradil ve stanovené lhĤtČ nejvyšší dražební podání [§ 201 písm. b) daĖového Ĝádu].
Z úþasti na dražbČ je vylouþen také znalec, který byl správcem danČ ustanoven k ocenČní
pĜedmČtu dražby a toto ocenČní také provedl [§ 201 písm. a) a § 77 daĖového Ĝádu].
Dražební vyhláška se neodĤvodĖuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání (§ 195
odst. 5 daĖového Ĝádu). Proti tomuto rozhodnutí lze uplatnit námitku (§ 159 odst. 1 daĖového
Ĝádu), a to ve lhĤtČ 30 dnĤ ode dne, kdy se o úkonu dozvČdČla osoba zúþastnČná na správČ
daní. Námitka se podává u správce danČ, který úkon provedl. Podaná námitka nemá odkladný
úþinek.

Mgr. Jolana HoĜovská
Ĝeditel odboru a zástupce Ĝeditele sekce
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