CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741

V Praze dne 12. srpna 2022
čj.: 136002-36/2022-510000-42.1
Vyřizuje/telefon: Bednář Filip/261 334 563
e-mail: podatelna510000@cs.mfcr.cz, f.bednar@cs.mfcr.cz
ID datové schránky: k8dny3x

DRAŽEBNÍ

VYHLÁŠKA

Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1 (dále jen „celní úřad“) ve smyslu
§ 194 odst. 1, § 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 exekučním
příkazem čj. 499980/2021-510000-42, 499993/2021-510000-42, 499996/2021-510000-42,
499997/2021-510000-42 ze dne 21. 06. 2021 nařizuje

OPAKOVANOU DRAŽBU MOVITÝCH VĚCÍ
Datum konání veřejné dražby:

20. září 2022 v době od 9:30 hodin

Místo konání dražby: Celní úřad pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro) na
adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař (dále jen „dražební místnost“)
Registrace dražitelů:

20. září 2022 v době od 9.00 hodin

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání,
která za účelem prokázání splnění těchto podmínek, předloží při registraci platný průkaz
totožnosti, popř, její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena a zároveň osoba, u které v
době konání dražby není vedeno insolvenční řízení. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně
samosprávný celek nebo stát, u které v době konání dražby není vedeno insolvenční řízení,
jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem,
nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost, a platným průkazem totožnosti,
popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za
právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Tato dražební vyhláška včetně fotografií dražených movitých věcí je současně zveřejněna na
internetové adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/drazby
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1. Předmět dražby movitých věcí

položka

1

2

označení předmětu
dražby

fotodokumentace

Nákladní tahač zn. MAN
TGS 18.440, VIN:
WMA08SZZ29P018531,
RZ: 8B7 9290, rok
výroby 2009, stav
tachometru 575 409,
motor D 2066 LF 25,
324 kW, zdvihový
objem 10 518 cm3
Nákladní cisternový
návěs zn. WILLIG
SANA 42.0, VIN:
1910419, RZ: 5B8 4684,
objem 42 000 l, počet
komor 5, rok výroby
2009, délka 12 250mm,
šířka 2 500mm, výška
3 450mm

množství

zjištěná
cena/ks

nejnižší
dražební
podání za
položku

1 ks

144 916 Kč

72 000 Kč

1 ks

105 440 Kč

53 000 Kč

Předměty dražby byly pojaty do soupisu Celním úřadem pro Jihomoravský kraj dne 23. 06.
2021 pod čj. 318886-2/2021-530000-42, a jsou uskladněny na adrese Centrálního skladu PČR
Pražákova 366/54, 619 00 Brno-střed, Štýřice.
Zjištěná cena předmětu dražby:
cena předmětu dražby byla stanovena na základě úředního záznamu čj. 136002-15/2022510000-42.1 ze dne 11. května 2022, a celní úřad při jejím stanovení vycházel ze znaleckého
posudku vedený pod č.j. 136002/2022-510000-42.1.
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení
prohlídky:
Prohlídka movité věci se bude konat dne 13. září 2022 adrese Centrálního skladu PČR
Pražákova 366/54, 619 00 Brno-střed, Štýřice. v době od 10.00 do 11.00 hod. Zájemci
o prohlídku předmětů dražby jsou povinni se dopředu nahlásit na telefonních
číslech 725 912 168 nebo 720 748 379.
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3. Minimální výše příhozu pro každou položku je stanovena na 2 000,- Kč.
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší dražební podání uhradit ihned v hotovosti ihned po skončení
dražby, pokud je cena dosažená vydražením nižší než 500 000,- Kč; neučiní-li tak, draží
se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu).
5. Dražební jistota nebyla stanovena.
6. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené věci převzít, a za
kterých se stanou jejich vlastníky:
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší dražební podání řádně a včas, přejde na vydražitele
vlastnické právo k vydražené věci, 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.
Pokud nebude provedeno rozvrhové řízení, pak 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 a 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, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada)
a další práva a závady spojené s předmětem dražby (§ 231 odst. 1 daňového řádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala
pouze prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 daňového řádu).
Vydražená movitá věc je ode dne následujícího, co přešla do vlastnictví vydražitele,
skladována na náklady vydražitele. Rovněž náklady za odvoz vydražené movité
věcí nese vydražitel.
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní práva a
výhrada zpětné koupě k předmětu dražby, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197
odst. 1 daňového řádu).
Vydraženou movitou věc je nutné převzít na adrese Centrálního skladu PČR
Pražákova 366/54, 619 00 Brno-střed, Štýřice.
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7. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějící 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).
8. Výzva k uplatnění pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. i) 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. i) daňového řádu).
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva váznoucím na předmětu dražby, a 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. Přihlášky, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem,
správce daně odmítne (§ 197 odst. 2 daňového řádu), resp. se k nim nepřihlíží (§ 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).
9. Upozornění k předkupnímu právu:
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě,
je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 13. září 2022.
Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, která
svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu dražby na
vydražitele tato práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1
daňového řádu).
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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).
Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky
(§ 195 odst. 5 daňového řádu).

plk. Mgr. Josef Vachtl
ředitel celního úřadu
Celní úřad pro hlavní město Prahu
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