CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
530 02, Pardubice, Palackého 2659

Č.j.: 109959/2022-590000-42
Vyřizuje/telefon: Vraštil /720749844

V Pardubicích dne 5. 8. 2022

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Celní úřad pro Pardubický kraj, se sídlem Palackého 2659, 530 02 Pardubice (dále jen „správce
daně“) místně a věcně příslušný podle § 6 a § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve smyslu § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), ve věci daňové exekuce
nařízené exekučními příkazy č.j. 59432/2018-590000-42, 59433/2018-590000-42, 59434/2018590000-42 ze dne 7. 8. 2018

nařizuje
OPAKOVANOU DRAŽBU MOVITÝCH VĚCÍ.
Datum konání dražby: 13. 9. 2022 od 10:00 hodin
Místo konání dražby:

Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice,
dražební místnost – zasedací místnost ve 2. patře

Registrace dražitelů:

13. 9. 2022 od 9:30 hodin
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I.
Předmět dražby
Draženy budou movité věcí uvedené pod položkou č. 1 až 2

Poř.
číslo

Označení a popis dražené movité věci

Množství

Zjištěná
cena za kus
(Kč)

Zjištěná
cena celkem
(Kč)

Nejnižší
dražební
podání (Kč)

1

Barevný televizor LG, model 55UB850V, s
dálkovým ovládáním, úhlopříčka 139 cm

1 ks

2 500,00

2 500,00

2 000,00

2

Barevná tiskárna – multifunkční EPSON XP
530, model C491Q.

1 ks

500,00

500,00

300,00

Movité věci uvedené pod položkou č. 1 a 2 byly pojaty do soupisu správcem daně dne 8. 8. 2018
pod č.j. 48019-2, 59432-2, 59433-2, 59434-2/2018-590000-42 a jsou uskladněny ve skladu Celní
správy České republiky, 561 82 Klášterec nad Orlicí 181.
Dražené movité věci byly běžně používány a správce daně nezjišťoval jejich funkčnost.
Údaje o předmětu dražby jsou uvedeny dle dostupných informací, které byly správci daně v dané
době známy a budou draženy jednotlivě ve vzestupném pořadí počínaje položkou č. 1.
Dražební jistota není požadována.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší dražební podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky přidělení příklepu.
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, zástavní práva, věcná břemena, výměnky a nájemní a pachtovní práva váznoucí
na předmětu dražby (to neplatí u věcných břemen, výměnků a nájemních a pachtovních práv, o
nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných břemen, výměnků a nájemních a pachtovních
práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada) a další práva a závady spojené s předmětem
dražby (§ 231 odst. 1 daňového řádu).
Cena dražených movitých věcí byla stanovena odhadem správce daně dle § 209 odst. 1 daňového
řádu.
Výše nejnižšího dražebního podání je stanovena v souladu s ustanovením § 211 odst. 1 daňového
řádu.
Dražební řád, který upravuje podrobnosti dražby prováděné správcem daně, je vyvěšen spolu s touto
dražební vyhláškou na úřední desce správce daně. Dražební vyhláška i dražební řád jsou současně
zveřejněny na internetu Celní správy ČR www.celnisprava.cz. Dražební vyhláška i dražební řád
budou též k dispozici v dražební místnosti v době konání dražby. Dražební vyhláška je rovněž
zveřejněna na úřední desce:
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Magistrátu města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046,
Obecního úřadu Třebovice, Třebovice 238, 561 24 Třebovice, IČ: 00279650,
Městského úřadu Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2, IČ: 00278653.
II.
Prohlídka předmětu dražby
Zájemce o prohlídku souboru movitých věcí je povinný se předem nahlásit buď osobně na adrese
dražebníka – Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice nebo telefonicky
na telefonním čísle 606 076 701 (pan Dušek), příp. na telefonním čísle 720 749 844 (p. Vraštil).
Prohlídka movitých věcí proběhne dne 7. 9. 2022 v 9:00 hodin ve skladu Celní správy České
republiky, 561 82 Klášterec nad Orlicí 181. Na místě zájemce prokáže pověřenému pracovníkovi
dražebníka svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce
o prohlídku svoji totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.
III.
Výše minimálního příhozu
Dražitelé mohou zvyšovat své nabídky nejméně o 100,00 Kč, slovy: jednostokorunčeských.
IV.
Další podmínky účasti na dražbě
Fyzická osoba musí být svéprávná a starší 18 let, splnění této podmínky prokáže předložením
průkazu totožnosti. Fyzická osoba může dražit osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je
fyzickou osobou a jehož plná moc je úředně ověřena, pokud tento zástupce není sám účastníkem
dražby. Zástupce musí jednat jedině osobně. Zastupovat více účastníků dražby jednou osobou je
vyloučeno.
Je-li účastníkem dražby právnická osoba, je ten, kdo jedná jejím jménem, povinen předložit mimo
průkazu totožnosti též úředně ověřený doklad o tom, že je oprávněn účastnit se dražby jménem této
právnické osoby a brát na sebe z dražby plynoucí závazky a dále předložit ověřenou kopii výpisu
z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Účastníkem dražby za právnickou osobu může být
současně jen jedna osoba.
V době určené pro registraci osob zúčastněných na dražbě bude provedena prezentace spojená
s přidělením dražebního čísla dle § 194 odst. 4 daňového řádu.
V.
Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání
Vydražitel, kterému byl udělen příklep, je povinen uhradit nejvyšší dražební podání ihned dle § 211
odst. 2 daňového řádu. Neučiní-li tak, předmět dražby se draží znovu bez jeho účasti.
Vydražitel může převzít vydražené movité věci již po vydání rozhodnutí o udělení příklepu za
předpokladu, že uhradil nejvyšší dražební podání. O zaplacení nejvyššího dražebního podání vydá
IČ
71214011

TELEFON
466797303

ID DS
8rtnz5p

E-MAIL: podatelna590000@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz

Č.j.: 109959/2022-590000-42

Stránka 4 z 6

správce daně 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 nebudou vydražené movité věci převzaty v nejbližším možném termínu poté, co přešly do
vlastnictví vydražitele, budou skladovány na náklady vydražitele. Pokud si vydražitel nepřevezme
vydražené věci, použije se přiměřeně § 84 daňového řádu.
Přechodem vlastnictví vydražených movitých věcí na vydražitele zaniká předkupní právo a výhrada
zpětné koupě k předmětu dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu), nejde-li o zákonné předkupní právo.
VI.
Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce
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).
VII.
Upozornění k předkupnímu právu
Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je
povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do zahájení dražby. Jsou-li tato práva
prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví
předmětu dražby na vydražitele tato práva zanikají (§ 197 odst. 1 daňového řádu), nejde-li o zákonné
předkupní právo.
Každý, kdo má proti dlužníkovi pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva váznoucím na předmětu dražby, než pro kterou je daňová exekuce
vedena, ji může přihlásit správci daně k uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby a prokázat
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 daňového řádu).
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VIII.
Poučení
Dražit nesmí daňový exekutor, licitátor, a další úřední osoby celního úřadu, 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). Dále pak 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).
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 195 odst. 5 daňového řádu).

plk. Mgr. Robert Vízdal
1. zástupce ředitele celního úřadu
Celní úřad pro Pardubický kraj
Podpis úřední osoby a otisk úředního razítka je nahrazen
uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby
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Položka č. 1

Položka č. 2
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