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Správce daně:
Celní úřad pro Liberecký kraj Č. j.: 177318/2021-560000-42
České mládeže 1122 Vyřizuje: Bc. Radka Helebrantová
460 03 Liberec 6 Telefon: 485 218 245

Email: r.helebrantova@cs.mfcr.cz

V Liberci dne 12. 10. 2021

DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKA

Celní úřad pro Liberecký kraj (dále jen „správce daně“) příslušný podle § 6 a § 8 zákona 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle § 194 odst. 
1, § 195 odst. 1, § 211 odst. 4 a § 211 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
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 č.j. 114995/2018-560000-42 ze dne 18. 10. 2018 nařizuje
 

opakovanou  dražbu movitých věcí.

Místo konání dražby: Celní úřad pro Liberecký kraj, České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6,
 zasedací místnost (místnost č. 214) – první patro

Datum a čas konání dražby: 1. prosince 2021 v 9:00 hod.
Zápis osob zúčastněných na dražbě se uskuteční v den konání dražby ve stejné místnosti od 
8:30 hod. do 8:50 hod.

1. Předmětem dražby jsou tyto věci:

Pořa
dové 
číslo

Označení a popis dražené věci včetně příslušenství Zjištěná cena Nejnižší dražební 
podání   

      

1
Barevný LCD televizor zn. GRUNDIG 
VIVANCE 37 LXW 94 6710 REF, úhlopříčka 
94 cm, stříbrné barvy, bez dálkového ovladače

1500,00 500,00

2 Netbook ASUS EEE 1015P, černé barvy, 
snížená kapacita baterie, chybí tlačítko kurzoru 
doleva

1500,00 500,00
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2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky: 
Zájemce o prohlídku dražených movitých věcí je povinný se předem nahlásit buď osobně na 
adrese dražebníka – Celní úřad pro Liberecký kraj, České mládeže 1122, 460 03 Liberec nebo 
telefonicky na telefonním čísle 485 218 245 (paní Helebrantová). 

Prohlídka movitých věcí proběhne dne 1. 12. 2021 v 8:50 hodin v místě konání dražby. 

3. Minimální výše příhozu u každého předmětu dražby je stanovena na 100,00 Kč. 

4. 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.

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, 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 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, 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).

Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zatěžovala pouze 
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 daňového řádu).

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). 

K právu nepřipouštějícímu provedení daňové exekuce, které nebylo uplatněno nejpozději do 
zahájení první dražby, tedy do 9:00 hodin dne 3. 10. 2019, se při provedení daňové exekuce 
nepřihlíží [§195 odst. 2 písm. h) a § 197 odst. 4 daňového řádu]. 
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na předmětu 
dražby, které nebyly uplatněny nejpozději do zahájení první dražby, se nepřihlíží. Návrh na 
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přihlášení takových pohledávek bude správcem daně odmítnut podle § 197 odst. 3 daňového 
řádu. Obdobně se postupuje při přihlášení oprávněného z exekuce přerušené podle jiného 
právního předpisu, který se nepřihlásil nejpozději do zahájení první dražby [§ 195 odst. 2 písm. 
i) a § 197 odst. 2 daňového řádu]. 

6. 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.

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].

Poučení

Dražební vyhláška se neodůvodňuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné 
prostředky (§ 195 odst. 5 daňového řádu).

     plk. Mgr. Jaroslav Janů
 ředitel celního úřadu

            Celní úřad pro Liberecký kraj
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Položka č. 1
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Položka č. 2
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