
  

 
 

77Finan ní ú ad pro Plze ský kraj 
Hálkova 14, 305 72  Plze  
 
Územní pracovišt  v Klatovech 
Machníkova 129, 339 01  Klatovy V 
 
                                                                                       . j.: 1600417/18/2308-00540-402745 
 
Vy izuje: Bc. Jaromír Smolík, Odd lení vymáhací 
Tel: (+ 420) 376 343 319, (+ 420) 376 343 111 
E-mail: Jaromir.Smolik@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: 43nn5zf 
 
 

DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKA 
 
Shora uvedený správce dan  podle § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a  § 211 odst. 4   zákona    
. 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „da ový ád“), s 

použitím zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále 
jen „o.s. .“), ve v ci  da ové  exekuce  na ízené  exeku ním  p íkazem  
.j. 1133777/18/2308-00540-402745 ze dne 17.05.2018  na izuje 

 
 

opakovanou dražbu movitých v cí. 
 
Místo konání dražby:            Dražební místnost Finan ního ú adu pro Plze ský kraj,   
                                                Územního pracovišt  v Klatovech,   
                                                Machníkova 129, 33901 Klatovy 1, 
                                                2. patro, íslo dve í 230 
 
 
Datum a as konání dražby:  05.09.2018 od 10:00 hodin 
  
Zápis osob zú astn ných na dražb : v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení 

dražby. 
     
     
1.  P edm tem dražby jsou tyto v ci: 
 
Po a
dové 

íslo 

Ozna ení a popis dražené v ci                          
nebo souboru v cí 

Zjišt ná cena Nejnižší 
dražební 
podání                 

(nejmén  1/3 
zjišt né 
ceny) 

v etn  
DPH 

(% / N) 
v etn  

spot ební 
dan  
(A/N) 

1. Skútr QINGQI, typ. QM5QT – 6, (Yuki) 
výrobce JINAN QINGQI 
MOTORCYCLE CO.,LTD, ÍNA, do 
provozu 5/2006, RZ 2P6574, STK do 
2.6.2019, barva: st íbrná matel., stav 
km: 2 043, objem 50 ccm3, jeden klí , 
moto p ilba. 
   

 

9 759,-K  4 000,-K  N 
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P edm t dražby se bude dražit jednotliv  dle uvedeného po adí. 
 
Stav motocyklu: pojízdný,  technický stav  odpovídá dob  provozu, po tu ujetých km a stá í 
vozidla.  
 
  

                   
 

2.  Den, místo a as konání prohlídky movitých v cí, organiza ní zabezpe ení  
     prohlídky:     
  
Dne 22.08.2018 a 31.08.2018,   Finan ní  ú ad   pro   Plze ský   kraj,   Územní   pracovišt    
v     Klatovech,  Machníkova 129 – kancelá  . 303,  tel. 376 343 319,  od 08:00 – 13:00 
hodin.  
Dražební vyhláška v etn  fotografií p edm t  dražby je rovn ž zve ejn na zp sobem 
umož ujícím dálkový p ístup (§ 56 odst.2 a § 196 odst. 2 písm. a/ da ového ádu), konkrétn  
na internetové adrese: www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/drazby-financnich-uradu 
 

 3.  Minimální výše p íhozu u  p edm tu dražby je stanovena na 500,-K .  
 
4.  Zp sob a lh ta úhrady nejvyššího dražebního podání: 
 
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neu iní-li tak, draží se v c znovu bez jeho  
ú asti (§ 211 odst. 2 da ového ádu).  
 
5.  P edpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené p edm ty p evzít a za     
     kterých  se stanou jejich vlastníky: 
 
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ádn  a v as, p ejde na vydražitele vlastnické právo 
k vydražené v ci anebo souboru vydražených v cí, a to s právními ú inky k okamžiku 
ud lení p íklepu.  
 
Správce dan  vydá vydražiteli potvrzení o úhrad  nejvyššího dražebního podání, které 
je spolu s rozhodnutím o ud lení p íklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému 
p edm tu (§ 211 odst. 3 da ového ádu). 
 
Pokud nebude provedeno rozvrhové ízení, pak p echodem vlastnictví na vydražitele zanikají 
zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na v ci (§ 177 odst. 1 da ového ádu a  
§ 329 odst. 7 o.s. .).   
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Bude-li o výt žku dražby provedeno rozvrhové ízení, pak dnem právní moci rozhodnutí 
o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, v cná b emena, vým nky a nájemní 
a pachtovní práva váznoucí na p edm tu dražby (to neplatí u v cných b emen, vým nk  
a nájemních a pachtovních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u v cných 
b emen,  vým nk    a   nájemních a   pachtovních práv, za   n ž byla poskytnuta vydražiteli 
náhrada) a další práva a závady spojené s p edm tem dražby (§ 231 odst. 1 da ového 
ádu). 

 
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají zástavní práva, ledaže by zat žovala pouze 
prodávaný spoluvlastnický podíl (§ 231 odst. 3 da ového ádu). 
 
P echodem vlastnictví k p edm tu dražby na vydražitele zanikají p edkupní právo a výhrada 
zp tné koup  k p edm tu dražby, nejde-li o zákonné p edkupní právo (§ 197 odst. 1 
da ového ádu).  
 
6.  Výzva k uplatn ní práv nep ipoušt jících provedení da ové exekuce: 
 
Každý, komu sv d í k p edm tu dražby právo, které nep ipouští provedení da ové exekuce, 
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce dan  a aby takové uplatn ní prokázal 
nejpozd ji do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude p i provedení da ové exekuce 
p ihlíženo (§ 179 odst.  a § 195 odst. 2 písm. h) da ového ádu). 
 
7.  Výzva k uplatn ní pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. i) da ového ádu: 
 

V itelé z pohledávek zajišt ných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajiš ovacím 
p evodem práva váznoucím na p edm tu dražby, pro které není vedena tato da ová 
exekuce, se vyzývají, aby své pohledávky uplatnili  p ihláškou u shora uvedeného správce 
dan  a prokázali je p íslušnými listinami, a to nejpozd ji do zahájení dražby, jinak správce 
dan  návrh na p ihlášení pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i) 
da ového ádu). 
 
K pohledávkám zajišt ným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajiš ovacím 
p evodem práva váznoucím na p edm tu dražby, které nebyly uplatn ny výše uvedeným 
zp sobem, se nep ihlíží (§ 195 odst. 2 písm. i) da ového ádu). 
 
Oprávn ný z exekuce p erušené podle jiného právního p edpisu se m že p ihlásit a prokázat 
p íslušnými listinami nejpozd ji do zahájení dražby, jinak správce dan  návrh na p ihlášení 
odmítne. K p ihláškám, které nebyly uplatn ny výše uvedeným zp sobem, se nep ihlíží  
(§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) da ového ádu).  
 
Jiné da ové pohledávky v i dlužníkovi, než pro které je da ová exekuce vedena, m že 
správce dan , které vede exeku ní ízení, nebo jiný správce dan  p ihlásit k uspokojení 
z rozvrhu výt žku dražby, nejpozd ji však do zahájení dražby (§ 197 odst. 4 da ového ádu). 
 
8.  Upozorn ní k p edkupnímu právu: 
 
Každý, kdo uplat uje k p edm tu dražby p edkupní právo nebo výhradu zp tné koup , je 
povinen prokázat toto právo správci dan  nejpozd ji  do zahájení dražby 05.09.2018. 
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Jsou-li p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup  prokázány, m že je osoba, které sv d í, 
uplatnit jen v dražb  jako dražitel. P echodem vlastnictví p edm tu dražby na vydražitele tato 
práva zanikají, nejde-li o zákonné p edkupní právo (§ 197 odst. 1 da ového ádu). 

 
 
Pou ení:  
 
Dražit nesmí: 
 
a) da ový exekutor, licitátor a další ú ední osoby správce dan , který dražbu na ídil, dlužník 
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní p edpis brání v nabytí v ci, 
která je p edm tem dražby (§ 201 písm. a) da ového ádu), 
 
b) vydražitel p edm tu dražby, který je znovu dražen z toho d vodu, že tento vydražitel 
neuhradil ve stanovené lh t  nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) da ového ádu). 
 
Z ú asti na dražb  je vylou en také znalec, který byl správcem dan  ustanoven k ocen ní 
p edm tu dražby a toto ocen ní také provedl (§ 201 písm. a) a § 77 da ového ádu).  
 
Dražební vyhláška se neod vod uje.  
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prost edky ( §195 odst. 5 da ového ádu). 
 
 
                                                                        
 
 
 
                                                                                       Ing. Václav erný 
                                                                                          editele sekce   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


