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D R A Ž E B N Í   V Y H L Á Š K A  
 
 

Shora uvedený správce daně podle  ustanovení § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona           
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném 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 na prodej movitých věcí 
č.j. 1720502/13/3304-25200-709610 ze dne 13.11.2013, nařizuje 
 
 

dražbu movité věci. 
 

 
Místo konání dražby: budova Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územního 

pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 
Kroměříž, zasedací místnost č. 322, třetí patro 

 
 
Datum a čas konání dražby: 7. března 2018 v 10:00 hodin 
 
 
Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení 
dražby. 
 
 
1. Předmětem dražby je tato movitá věc: 
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Označení a popis dražené věci nebo souboru 
věcí 

Zjištěná cena Nejnižší 
dražební podání 

1 svařovací stroj FRONIUS Transpuls Synergic 
3200, FK 4000, výr. č. 18111254 38.700,- Kč 12.900,- Kč 

 
 
Uvedená cena je včetně DPH. 
Daňový dlužník, jehož výše uvedená movitá věc je předmětem dražby, je plátcem DPH, 
odpočet DPH lze uplatnit. 
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Popis dražené věci: 
Výsledná cena byla stanovena jako cena srovnatelná, s přihlédnutím k technickému vývoji. 
Technický stav movité věci je úměrný základní amortizaci. Zkouška funkčnosti zapojeného 
stroje nebyla provedena. 
 
Výsledná cena byla určena na základě znaleckého posudku, který je k nahlédnutí na 
Finančním úřadě pro Zlínský kraj, Územním pracovišti v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 
767 01 Kroměříž, 3. patro, kancelář č. 304, tel: 573 323 302 nebo 606 190 274. 
 
Jedná se o první kolo dražby. 
 
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení 
prohlídky: 
 
Zájemci o dražbu si mohou sjednat prohlídku dražené věci osobně na Finančním úřadě pro 
Zlínský kraj, Územním pracovišti v Kroměříži, Oddělení vymáhací, 3. patro, kancelář č. 304 
nebo telefonicky na čísle 573 323 302 nebo 606 190 274. 
 
 
3. Minimální výše příhozu: 
 
Minimální výše příhozu u věci je stanovena na 500,- 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 závady 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, věcná břemena, výměnky a nájemní             
a pachtovní práva váznoucí na předmětu dražby; to neplatí u věcných břemen, výměnků       
a nájemních a nájemních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných 
břemen, výměnků a nájemních a pachtovních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli 
náhrada (§ 231 odst. 1 daňového řádu). 
 
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají věcná břemena váznoucí na celém předmětu 
dražby a ani zástavní práva, ledaže by zatěžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický podíl 
(§ 231 odst. 2 daňového řádu). 
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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. h) 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. h) 
daňového řádu]. 
 
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem 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, je povinen prokázat toto právo 
správci daně nejpozději do 28.02.2018. 

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 
právo zanikají, nejde-li o zákonné pžedkupní 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]. 
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Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné 
prostředky (§ 195 odst. 5 daňového řádu). 

 
Dražební vyhláška včetně fotografií dražené movité věci je k dispozici na internetové adrese: 
http://www.financnisprava.cz. 
 

 
 
 
 

             Ing. Milan Suchý 
                                                                                   ředitel sekce 
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