Finanþní úĜad pro Jihoþeský kraj
Mánesova 1803/3a
37187 ýeské BudČjovice
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Územní pracovištČ v ýeském KrumlovČ
Vyšehrad 169
38101 ýeský Krumlov
ý.j. 1989131/21/2203-00540-304711
VyĜizuje: Jaroslava Pilsová
Telefon: +420380760305
þ.dveĜí: CEK/106

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce danČ podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona þ. 280/2009 Sb.,
daĖový Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „daĖový Ĝád“), ve vČci daĖové exekuce
naĜízené exekuþním pĜíkazem þ.j. 2305314/19/2203-00540-304711 naĜizuje
elektronickou dražbu nemovit é vČci.
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/main.html?formName=registrace
Adresa internetové stránky, na které jsou zveĜejnČny podmínky pro provádČní elektronické
dražby (dražební Ĝád):
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=dokumentace
Adresa internetové stránky, na které se dražba koná a je možno ji sledovat:
https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=drazba&selectedID=700
Dražba þíslo: 210206
Datum a þas zahájení dražby: 7.12.2021 v 08:00 hod.
Datum a þas ukonþení dražby: 8.12.2021 v 19:00 hod.
PĜedmČt dražby:
Nemovitá vČc – poĜadové þíslo 0001
a) Oznaþení a popis dražené nemovité vČci: Rodinný dĤm v obci Louþovice - Nemovitá vČc
se nachází v obci Louþovice, okres ýeský Krumlov, katastrální území Louþovice. Jedná se o
zdČný rodinný dĤm z roku cca 1950 s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím,
který je po þásteþné rekonstrukci. StĜechu tvoĜí plechová krytina, zateplení fasády a plastová
okna. Nemovitá vČc se nachází v rozestavČném stavu. Dle odborného názoru a znalosti a dle
ohledání nemovité vČci z exteriéru jsou stropy dĜevČné, podlahy dĜevČné a betonové s
chybČjícím povrchem, omítky štukové a chybČjící, vnČjší se zateplením, okna plastová, int.
dveĜe chybí, stĜecha polovalbová s krytinou plechovou. Objekt je napojen na obecní el.,
vodovod a kanalizaci. Na probíhající stavební úpravy nebylo pĜedloženo stavební povolení.
b) Výsledná cena pĜedmČtu dražby: 3 550 000 Kþ
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c) Nejnižší dražební podání: 2 366 667,00 Kþ
d) Dražební jistota: 300 000 Kþ
e) Minimální výše pĜíhozu: 10 000 Kþ

Den, místo a þas konání prohlídky nemovitých vČcí, organizaþní zabezpeþení prohlídky:
Možnost nahlédnutí do znaleckého posudku o cenČ obvyklé na Finanþním úĜadČ pro Jihoþeský
kraj, Územní pracovištČ v ýeském KrumlovČ, Vyšehrad 169, ýeský Krumlov. Informace o
nemovité vČci lze získat a prohlídku domluvit tamtéž na tel þ. 380 760 305 nebo 380 760 312
PĜedmČty dražby se budou dražit jednotlivČ.
Podmínkou úþasti na dražbČ je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daĖového Ĝádu).
Dražební jistotu lze uhradit pĜed zahájením dražby platbou na úþet shora uvedeného
správce danČ – platební údaje budou pĜihlášeným úþastníkĤm dražby sdČleny e-mailem.
Dražební jistotu je nutno uhradit tak, aby byla pĜipsána na úþet správce danČ nejpozdČji dne
30.11.2021.
OsobČ, které nebyl pĜíklep udČlen, správce danČ uhrazenou dražební jistotu vrátí
bez zbyteþného odkladu po ukonþení dražby, nejpozdČji do 30 dnĤ ode dne ukonþení dražby.
V pĜípadČ, že dražitelé podali proti rozhodnutí o udČlení pĜíklepu odvolání, vrátí jim správce
danČ dražební jistotu bez zbyteþného odkladu po právní moci rozhodnutí o odvolání,
nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání (§ 224 daĖového Ĝádu).
Vydražitelem složená dražební jistota se zapoþte na úhradu vydraženého pĜedmČtu dražby
(§ 222 odst. 2 daĖového Ĝádu).
ZpĤsob a lhĤta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání nejpozdČji ve lhĤtČ:
- pĜedmČt 0001 - Rodinný dĤm v obci Louþovice do 30 dnĤ ode dne právní moci rozhodnutí
o udČlení pĜíklepu (§ 222 odst. 3 daĖového Ĝádu)
Platební údaje budou vydražiteli zaslány e-mailem po skonþení dražby.
Správce danČ mĤže prodloužit lhĤtu k úhradČ nejvyššího dražebního podání na základČ
žádosti vydražitele podané pĜed uplynutím stanovené lhĤty k úhradČ tohoto dražebního
podání, a to nejvýše o 30 dnĤ; takto prodlouženou lhĤtu nelze dále prodloužit ani navrátit
v pĜedešlý stav (§ 226 odst. 1 daĖového Ĝádu).
Marným uplynutím lhĤty k úhradČ nejvyššího dražebního podání stanovené v dražební
vyhlášce, nebo lhĤty prodloužené podle § 226 odst. 1 daĖového Ĝádu, se rozhodnutí o udČlení
pĜíklepu zrušuje. Vydražitel, který neuhradil nejvyšší podání vþas, je povinen nahradit správci
danČ náklady opakované dražby a škodu, která vznikla tím, že neuhradil nejvyšší dražební
podání, a bylo-li pĜi opakované dražbČ dosaženo nižšího nejvyššího podání, i rozdíl
na nejvyšším dražebním podání; na náhradu se zapoþte jím složená dražební jistota (§ 226
odst. 2 a § 227 odst. 1 daĖového Ĝádu).
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PĜedpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené pĜedmČty pĜevzít a za kterých se
stanou jejich vlastníky:
Vydražitel je oprávnČn pĜevzít vydražené nemovité vČci s pĜíslušenstvím dnem následujícím
po doplacení nejvyššího podání (§ 177 odst. 1 daĖového Ĝádu, § 336l odst. 1 o.s.Ĝ.).
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité vČci s pĜíslušenstvím, nabylo-li rozhodnutí
o pĜíklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o udČlení
pĜíklepu (§ 177 odst. 1 daĖového Ĝádu a § 336l odst. 2 o.s.Ĝ.).
Po právní moci rozhodnutí o udČlení pĜíklepu správce danČ vyrozumí pĜíslušný katastrální úĜad
o tom, že byly splnČny podmínky pro pĜechod vlastnictví pĜedmČtné nemovité vČci na
vydražitele (§ 222 odst. 5 daĖového Ĝádu). Vkladové Ĝízení ve vČci zápisu vzniku vlastnického
práva do katastru nemovitostí mĤže být zahájeno pouze na návrh podaný úþastníkem Ĝízení.
Úþastníkem Ĝízení o povolení vkladu je ten, jehož právo vzniká, mČní se nebo se rozšiĜuje,
a ten, jehož právo zaniká, mČní se nebo se omezuje [§ 13 zákona þ. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon)], správce danČ proto není oprávnČn podat návrh na zahájení
vkladového Ĝízení ve vČci zápisu vlastnického práva pro vydražitele do katastru nemovitostí
(§ 14 odst. 2 katastrálního zákona).
O výtČžku dražby bude provedeno rozvrhové Ĝízení (§ 228 až § 232 daĖového Ĝádu). Dnem
právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, vČcná bĜemena,
výmČnky a nájemní a pachtovní práva váznoucí na pĜedmČtu dražby (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).
ZemČdČlský pacht, za nČjž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem pachtovního
roku, ve kterém se dražba uskuteþnila (§ 231 odst. 2 daĖového Ĝádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají vČcná bĜemena váznoucí na celém pĜedmČtu
dražby a ani zástavní právo, ledaže by zatČžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický podíl
(§ 231 odst. 3 daĖového Ĝádu).
PĜechodem vlastnictví k pĜedmČtu dražby na vydražitele zanikají pĜedkupní práva 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 nejpozdČji 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 a prokázat správci danČ
nejpozdČji 5 pracovních dnĤ pĜed zahájením dražby. To neplatí v pĜípadČ spoluvlastníka,
jehož právo je zapsáno v katastru nemovitostí.
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.

Ing. Radoslava Theierová
ěeditel sekce
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Fotogalerie:
PĜedmČt poĜadové þíslo 0001 - Rodinný dĤm v obci Louþovice
Foto_2102060001_01
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