
Finanční úřad pro lJstecký kraj
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V Rumburku. dne
Elekt ronickv podeps áno

19. 03. 20].4

Ing , Zdeňka Matěj ková
ředitetka územního

p ra coviš t ě

DRAŽEBNÍ vyHl_,ÁŠxa č. 312014

Shora wedený spnívce daně podle § l94 odst. 1 a § l95 odst. 1zÁkona ě.280i2009 Sb.,

daňový řád, 
've mění pozacjsicn predpisri (dále jen daňový řád), s použitír,n ákona

ě. g9ilg63 Sb., občans§ .ouání řád, ve mění pozdějšíoh předpisů (dále jen o.s.ř.), ve věci

daňové exekuce nařízené exekučnír.rr přikazem čj. 90142112/179923506148, zs, drre

26.07, z0l2 nai'zrrje

Místo konání dražby:

Datum a čas konání dražby: 14, května 2014 od 15,30 hod.

Zípis draátelů:

1, Předmět dražby:

14. květrra 2014 od l5,00 hod,

dražbu nemovito§tí.

zasedací místnost Finančního rřadu pro Ústechý kaj,
Územní pracovště v Rrunburku.

a) Omačení a popis dnžené nemovitosti:
nemovitosti el,iJované u katastnílniho rřadu pro Ústecky kaj, katastráhí pracoviště

Rumburk, obec a katastrákí území: Vamsdor| list vlastrrictví 450l,
- bYová jednotka é. 2$3n s podilem ve l}ši 3945/134560 na spobčn}ch částech

domu a pozemku (parceh č. 5688/65 a 5688/66)

- budový: Vamsdor| č.p. 2632 a 2633 (,Y : 3537), bytový dům

- parcel}: 5688/65 a 5688/66 (vše zastavění plocha a nádvoř|.

Jedná se o bytovou jednotku naclr,ízející se v I. NP o§,tného panelového domu

se dvěma vchody omačerr,ými č.p. 2632 a 2633 a to ve vchodu é,p, 2633 proti výstupu

po schodšti. Bfrová jednoika by měla být vybavena montovary;m §tovým jádrem lehkého

iypu (urnut urt,- sololii), vestavěnou sKíní, kuchyňskou linkou se sKíňkami a sporákem

ipiotož nebyla umožn8na prohlidka §tu, neby19 4jštěno přesné vybavení bltové jeŤ"ttry} 
."By se načhází v obytném panebvém pětipodlažním domě se čty'rmi podlažmi nadzemními

a je-dním podlažm poáo*n.Ím. Panelov! dům je s dvouramenným schodštěm bez afiahu,
Sdecha jó rormá s vícel,rstvou k}tinou. okna jsou plastová, dveře hladké a prosklené

do ocelových árubní, Vstupní dveřé plastové se zabudovaným domácím ltátným, Dům byl

postaven před 44 leíy. y průběhu posledních osmi letech byl dům postupně upravovár:, bylo

prou"aeno zatepleni ábvodového pústc, rr,.íměna oken zA pl^stol!á, byl opraven plášť sťechy.

iranelovy obytny dům (č.p. 2íf.) a 2633) s pozemkem se nachází na lároži rrlic Husovy

a koste]ní. rilsúp a prrlezd k nemovitosti je z ulice Husoly. před domem je malé parkovště

á.ouJ.n u,rt. oLytny 
"am je napojen na veřejný vodóvod, kanalizaci, elektriclcý proud

a zemní plyn. Objekt je rl,tápěn z centrální městské teplámy,

ftgur



b) Pniva a ňvxdy spojené s předrnětem dražby včetně ozračení těch ávad, o nicbž
bylo podle § 221 otlst. 3 písm. c) daňového Řdu rozhodnuto, že prodejem
v dražH nezaniknou: nebyly 4jštěny.

c) Yýsledná cena přtdmětu dnžby:

d) NejniXí dražební podání:

e) Dražcbní jistota byla stanovena ve qiši:

182.000.-- Kč

121.333"-- Kč

50.000.-- Kč (slovy: padesáitisíc Kč)

í) Den, místo a čas konání pmhtídky nemovitosť, organizační zabezpečení
prohlídky:r po předchoá domfuvě s příshšným správcem daně.

2. Minirruílní výše pffhozu u každého předmětu dražby je stanovena na: 5.000,-- Kč.

3. Z4ůsob a lhůta úhrady dražební jistoty:

Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).

Jistotu lze uhradit před zahájenín dražby v hotovosti vden konání draáy v pokladně shora
wedeného správce daně r,době od 8:00 do 11,30 hod. nebo p]atbou na účet shora uvedeného
spnívce daně:

číslo účtu: 35-776214t1/07l0,
IBAN: Cm2 0710 0000 3500 7762 l41l, BIC: CNBACZP,
konstantní symbol 1148 -převodni přkaz, ll49 - poštovrrí poukáž<a,
variabilní syrnbol: rodné číslo nebo IČO draáele,

tak, aby byla připsána na v}še wederr.ý účet správce daně nejpozději v den předchrizejí;í dni
drafuy.

K pbtbě jistoty na účet správce daŇ br přihlédnorrt jen tehdy, bude-Ii před nlájením
dražebniho jedrrání zjštěno, žÉ na iĚet správce daně také došla. Složení dražební jistoty
je ájemce o koupi dražených věcí povinen prokázat správci daně dokladerr1 ktery tuto
skrrtečnost osvědčuje (§ 177 odst, l a § 194 odst.4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.).

Osobě, které nebyl pří<lep udělen, správce daně utrrazenou dražební jistotu lráíi bez
á}tečného odkladu po ukončení dražby, nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení dražby.
V př{oadě, žr dražíeÉ, podali proti roáodnutí o udělení přiklepu odvoláni rtátí jim správce
daně dražební jistotr.r bez zbytečného odkladu po právní nroci roáodnrrtí o odvolíní
nejpozději do 15 dnů ode dne prár,ní moci roáodnutí o odvoláni (§ 224 daňového řádu).

Vydraáelem složení drařbní jistota se započte na úkadu lydražné věci (§ 222 odst. 2
daňového řádu).



4. Způsob a lhůta úhrady nejlyššího dražebního podání:

vydraáel je povinen rrlrradit nejlyšší podání do 30 dnů ode dne právní moci roáodnwí

o udělerú přfl<lepu platbou na účet shora wedeného správce daně:

číslo účtu:
IBAN:

35 _776214l|10710,
Cm2 07t0 0000 3500 7762l4l1,, BIC: CNBACZP,

konsiantrrí synbol 1148 -převodni přikaz, 1149 - poštovní poukád<a,

variabilní symbol: rodné číslo nebo IČO vydražitele,

(§ 222 odst. 3 daňového řádu).

správce daně nrůže prodloužit lhťrtu k úr}rradě nejvyššiho dražbního podání na zíkladě

áao.ti uyaruxt le podané před uptynrrtí,n stanovené lhrity k úhradě tohoto dražbnjho

podán! a to nejvýšé o 30 ánů takto prodlouženou hůtu nebr dále prodlouá ani nalrátit

v předeš!y' stav (§ 226 odst. 1 daňového řádu).

Mamým uplynrrtím lhůty k úhradě nejlyššího dražebniho podání stanovene v dražetní

ug,uú." n"io 1hůty prod-louzené podle § 226 odst. 1 daňoveho řádq se roáodnrrtí o udělení

piiklepu zušuje. ývárallte\ klery neulrradil nejvy,šší podání věas, je povinen nalrradit spnívci

daně 
'náklady" 

opakované draĎy a škodq která wrrrkla tír,n, že neuhradil nejvyšší dražební

pooani u 'uyto'_t pri opakované draáě dosaženo nixiho nejvyššiho podrini i rozdil

na nejrysslm dražebnír,n póa*i; * nálrradu se započte jí,rr složerrá dražební jistota (§ 226

odst. 2 a § 227 odst. 1 daňového řádu).

5. předpoklaďy, za kterých lydraátelé mohou vydražené předměty přěvzit a za kterých

se stanou jejich vlastníky:

vydražlel je oprávněn přewá lydraženou nemovitost 
_ 

s příshĚenstvím dnem nísledujícím

pó 
"yaani 

'ror1,idnutí o příklepui o tom je lydražtel povinen vyrozumět správce daně

(§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 336 1 odst. l o.s.ř.).

vydraáel se s!ívá vlastaikem qdražrné nemovitosti s příslušenství,q nabylo_Ii roáodnutí

o přiklepu prár,rú rnoci a zlpiPlílLh nejlyšší podán! 
_a 

to ke dni vy,dání roáodnrrtí o udělení

přithpu-(§ i77 odst. 1 daňového řádu a § 336 l odst.2 o.s,ř.).

Po právní nnci roáodnrrtí o udělení pří<lepu spnívce .dť 1n"a-_ p,í,§:ý k,",|iry
rřadotorqžebylysphěnypodmínkypropřechodvlastricMpředmětnénemo\Ťostl
na ly,dražtele (§ 222 odst. 5 daňového řádu).

O výtěžku dražby bude provedeno rozwhové říEíll (§ 228 až § 232 daňového řádu, ve mění

pUtnem ao 3ť.0. 20i3). Dnem právní rrroc_i roz]r9dnutí o rozvrhu zankají mdňnvaci

á 
^"tur^ 

práva vámoucí na přeámětu dražhy, dáIe věcná břemena a nájenrú pniva

"" 
pr"J.et" drahy vámolrci to nep]atí u věcných břemen _a 

nájenrích práv, o nichž bylo

.oÁdn,to, že nezaniknou a u věcných břemen a níjemních práv, za nlZ !,!. poskytnuta

lydraáeli rr.íbrada (§ 231odst. 1daňového řádu, ve mění phtném do 3LI2,2013),

prodejem spohrvlastnického podilu nezankají věcrrá břemena vtimoucí na celém předměír

&ažhy a i^ 
^rtu*i 

pravo, haaa by zatéžnvah porrze prodávaný spohrvlastrichý podil

(§ 231 odst. 3 daňového řádu).

přechodem vhstrricM k přednĚtu draby rn vy,dražitele zanikají předkupní práva k předmětu

draáy (§ 197 odst. 1 daňového ádq ve z:ění pkltném do 31,12,2013),

@",



6,Yýna k uplatnění pnív nepňpoŇtějících provedení daňové exekuce:

Každý komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce,
se vyz!^lá, aby jej uphforil u shora wedeného správce daně a aby takové uplahění prokázal
nejpozději do zalujeru draáy, jinak kjeho právu nebude při provedení daňové exekuce
přihlíženo [§ l79 a § 195 odst. 2 písrn g) daňového Řdq ve zrrění platném do 31.12.2013].

7, výma k uplatnění pohledávek podle § 195 odst.2 písn h) daňového řádu, ve mění
platném do 31,12.2013:

Věřitelé z pohledávek zajištěných adňoyackn nebo ástavní,rr právem nebo zajšťovacím
převodem práva vázroucí,rr na předmětu draáy, pro které není vedena tato daňová exekuce,
se vyzývají, aby své pohledávky uplafuili přib}íškou u shora wedeného správce daně
a prokžvah je příslušnými listinami, a to nejpozději do ahájení dražby, jinak správce daně
nívrh na přih}íšení pohledávky odmftne [§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písrn h) daňového
řádq ve zrrění plamém do 31.12.2013].

K pohledál,kám zajištěným zadňovacftn nebo ástavní,n právem nebo zajišťovacím
převodem priiva vázroucínr na předmětu draĎy, které nebyly uplatněny výše wedenýrn
zpusoberq se nepř rlží [§ 195 odst, 2 pfirn h) daňového řádq ve zrění plaaÉm do 31.12.
2013l.

Opnivněný z exekuce přerušené podle jiného právniho předpisu se může přřrJásit a prokiaat
přísfušnými listinami nejpozději do za}rájení dražhy, 1rak správce daně náwh na přihlišení
odmfue. K přilrláškár& které nebyly uplatněny ln_iše wedeným zpusober4 se nepřfulží
[§ l97 odst, 2 a § 195 odst, 2 písíL h) daňového řádu, ve mění p|afuém do 3L12.20I3l.

Jiné daňové po}rledávky vuči dhžrikovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může
správce daně, kte4f vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlísit k uspokojení
z roaťItu rnlěžkul draĎy nejpozději však do zahájení draáy (§ 197 odst. 4 daňového řádu).

8. Upomrnění:

Kaáý kdo uplatrluje k předmětu draáy předkrpní právo, je povinen prokázat toto právo
spnívci daně nejpozději do zahájerll draĎy. Je-li předkupní právo prokiizíno, nnlže je osob4
které svědči uplatnit jen v dražbě jako draáel Přechodem vlasíricM předmětu drafuy na
lydraáele toto právo zanká (§ 197 odst. 1 daňového řádq ve zrění plafoiém do 31.12.2013).

Poučení:
Draá nesmí:

a) daňov,ý exekuto1 lici!ítor a další rlřední osoby správce daně, který draáu nařídil,
dfužrik a rnanžel dlrržrjka nebo jejich ásfipci a dále ti, jirrz jiný právní předpis brání
v nab}tí věci kíerá je předmětem draáy [§ 201 písm. a) daňového ádu],

b) lydraáet předmětu draby, kíery je movu dražen zíokn dwodq že tento vydražtel
neu}radil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání [§ 201 písm. b) daňového řádu].

Z tĚasíi rc dražbě je lyloučen také zmlec, ktery byl správcem daně ustanoven k ocenění
předmětu draĎy a toto ocenění také provedl [§ 201 písrn a) a § 77 daňového řádu].

Osoby, jinž bylo toto roáodnrrtí doručeno do vhstrích rukoq se mohou odvolat ve lhůtě do
15 dnů ode dne jeho doručení Odvolání je podle § 195 odst, 4 daňového řádu (ve zrrění
platném do 31.12.2013) př{oustné pouze proti těmto údajům:

a) 4iištění nebo r".fuledná cena
b) výše nejnžšiho dražebníro podání
c) výše dražbní jistoty a způsob ieií irlrrady 

4



d) práva a závady spojené s předmětem draáy s ozr;ačením těch
podle § 221 odst. 3 písrn c) daňového řádu roáodnrrto, že
nezaniknou

Odvolriní se podáwí u správce daně, jehož roáodnrrtí je odvolíním
odvolání nenlí odkladný účinek (§ l09 daňového řádu).

zálad, o nichž bylo
prodejem v dfaĎě

napadeno. Podané

Lg.z*ÁM
ředten<a fbemnt16

Pňjemci roáodnutí:
- Dluáík
- JUDI. Ingrid Švecová, soudni erakutor (Brekutorslo,i úřad Pnlra 3)

- JUDr. Miloslav Hauerland, soudni exekutor (E)€kutor§lry úřad Praha 5)
- Katastrá|ní úřad pro ustect"ý t<raj, Katastrální pracoviště Rumburk
- Mě§tský úřad varnsdoď

§eirnuto dne:

/.i..]](_

@uí


