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Finanþní úĜad pro hlavní mČsto Prahu
ŠtČpánská 28, 112 33 Praha 1
Územní pracovištČ pro Prahu 2
Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2

ý.j. 8886624/17/2002-00540-111122

VyĜizuje: Uher Michal, oddČlení vymáhací
Telefon: 221 593 325
E-mail: podatelna2002@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: qijn44u

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce danČ podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona þ. 280/2009 Sb.,
daĖový Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „daĖový Ĝád“), s použitím zákona
þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „o.s.Ĝ.“), ve vČci
daĖové exekuce naĜízené exekuþními pĜíkazy þ.j. 8568381/16/2002-00540-110659 ze dne
07. 12. 2016 naĜizuje
dražbu nemovité vČcí.
Místo konání dražby: Finanþní úĜad pro hl. m. Prahu, Územní pracovištČ pro Prahu 2,
Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude oznaþena
Datum a þas konání dražby: 22. 02. 2018 v 10:00 hodin
Zápis osob zúþastnČných na dražbČ: v den konání dražby od 9.30 hod. do zahájení
dražby
1. PĜedmČt dražby
• nemovitá vČc – poĜadové þ. 1
a) Oznaþení a popis dražené nemovité vČci:
Okres: CZ0533 Svitavy
Kat. území: 765708 Telecí

Obec: 578878 Telecí
List vlastnictví: 297

Nemovitosti
Pozemky
Parcela
VýmČra[m2] Druh pozemku
St. 207/1
640
zastavČná plocha
a nádvoĜí

ZpĤsob využití

ZpĤsob ochrany

Jedná se o rohový pozemek. Nachází se ve stĜední þásti obce, v tČsné blízkosti autobusové
zastávky Horní Telecí. Centrum obce, kde je obecní úĜad, pošta, mateĜská a základní škola ,
zdravotní stĜedisko a obchod Coop, je vzdálené od pozemku asi 700 – 1 000 m. V obci je
dále penČžní ústav, knihovna, kulturní zaĜízení, tČlocviþna, hĜištČ, restaurace a ubytovny.
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Dle platného územního plánu obce Telecí pozemek spadá do území Ploch s rozdílným
zpĤsobem využití, BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské.
Z inženýrských sítí jsou v obci veĜejné rozvody elektĜiny, vodovodu a plynu.
b) Práva a závady spojené s pĜedmČtem dražby vþetnČ oznaþení tČch závad, o nichž
bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daĖového Ĝádu rozhodnuto, že prodejem v dražbČ
nezaniknou: Veškeré zápisy na listu vlastnictví þ. 190 prodejem nemovité vČci
v dražbČ zaniknou.
c) Výsledná cena pĜedmČtu dražby: 172 830,- Kþ
d) Nejnižší dražební podání: 115 220,- Kþ
e) Dražební jistota: 50 000,- Kþ
f) Den, místo a þas konání prohlídky nemovité vČci, organizaþní zabezpeþení
prohlídky: vzhledem k charakteru nemovité vČci není prohlídka organizována
2. Minimální výše pĜíhozu u pĜedmČtu dražby je stanovena na 5.000,- Kþ.
3. ZpĤsob a lhĤta úhrady dražební jistoty:
Podmínkou úþasti na dražbČ je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daĖového
Ĝádu).
Jistotu lze uhradit pĜed zahájením dražby v hotovosti v den konání dražby v pokladnČ
shora uvedeného správce danČ v dobČ od 8:30 do 10:00 hod., nebo platbou na úþet shora
uvedeného správce danČ
pĜedþíslí - þíslo/ kód banky: 35-77628031/0710,
IBAN: 0710 0000 3500 7762 8031, BIC: CNBACZPP,
variabilní symbol: rodné þíslo nebo Iý dražitele,
tak, aby byla pĜipsána na výše uvedený úþet správce danČ nejpozdČji v den pĜedcházející
dni dražby.
K platbČ jistoty na úþet správce danČ lze pĜihlédnout jen tehdy, bude-li pĜed zahájením
dražebního jednání zjištČno, že na úþet správce danČ také došla. Složení dražební jistoty je
zájemce o koupi dražených vČcí povinen prokázat správci danČ dokladem, který tuto
skuteþnost osvČdþuje (§ 177 odst. 1 a § 194 odst. 4 daĖového Ĝádu a § 336e odst. 2 o.s.Ĝ.).
OsobČ, které nebyl pĜíklep udČlen, správce danČ uhrazenou dražební jistotu vrátí bez
zbyteþného odkladu po ukonþení dražby, nejpozdČji do 30 dnĤ ode dne ukonþení dražby.
V pĜípadČ, že dražitelé podali proti rozhodnutí o udČlení pĜíklepu odvolání, vrátí jim správce
danČ dražební jistotu bez zbyteþného odkladu po právní moci rozhodnutí o odvolání,
nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání (§ 224 daĖového Ĝádu).
Vydražitelem složená dražební jistota se zapoþte na úhradu vydražené vČci
(§ 222 odst. 2 daĖového Ĝádu).
4. ZpĤsob a lhĤta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do 30 dnĤ ode dne právní moci rozhodnutí
o udČlení pĜíklepu, a to v hotovosti v pokladnČ shora uvedeného správce danČ v pracovní
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dny v dobČ od 8,30 do 15,00 hod. nebo platbou na úþet shora uvedeného správce danČ
pĜedþíslí - þíslo/ kód banky: 35-77628031/0710,
IBAN: 0710 0000 3500 7762 8031, BIC: CNBACZPP,
variabilní symbol: rodné þíslo nebo Iý vydražitele,
(§ 222 odst. 3 daĖového Ĝádu).
Správce danČ mĤže prodloužit lhĤtu k úhradČ nejvyššího dražebního podání na základČ
žádosti vydražitele podané pĜed uplynutím stanovené lhĤty k úhradČ tohoto dražebního
podání, a to nejvýše o 30 dnĤ; takto prodlouženou lhĤtu nelze dále prodloužit ani navrátit v
pĜedešlý stav (§ 226 odst. 1 daĖového Ĝádu).
Marným uplynutím lhĤty k úhradČ nejvyššího dražebního podání stanovené v dražební
vyhlášce, nebo lhĤty prodloužené podle § 226 odst. 1 daĖového Ĝádu, se rozhodnutí o
udČlení pĜíklepu zrušuje. Vydražitel, který neuhradil nejvyšší podání vþas, je povinen
nahradit správci danČ náklady opakované dražby a škodu, která vznikla tím, že neuhradil
nejvyšší dražební podání, a bylo-li pĜi opakované dražbČ dosaženo nižšího nejvyššího
podání, i rozdíl na nejvyšším dražebním podání.
5. PĜedpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené pĜedmČty pĜevzít a za
kterých se stanou jejich vlastníky:
Vydražitel je oprávnČn pĜevzít vydraženou nemovitou vČc s pĜíslušenstvím dnem
následujícím po vydání rozhodnutí o pĜíklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumČt
správce danČ (§ 177 odst. 1 daĖového Ĝádu a 336l odst. 1 o.s.Ĝ.).
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité vČci s pĜíslušenstvím, nabylo-li
rozhodnutí o pĜíklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí
o udČlení pĜíklepu (§ 177 odst. 1 daĖového Ĝádu a § 336l odst. 2 o.s.Ĝ.).
Po právní moci rozhodnutí o udČlení pĜíklepu správce danČ vyrozumí pĜíslušný katastrální
úĜad o tom, že byly splnČny podmínky pro pĜechod vlastnictví pĜedmČtné nemovité vČci
na vydražitele (§ 222 odst. 5 daĖového Ĝádu).
O výtČžku dražby bude provedeno rozvrhové Ĝízení (§ 228 až § 232 daĖového Ĝádu). Dnem
právní moci rozhodnutí o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, vČcná bĜemena
a nájemní práva váznoucí na pĜedmČtu dražby; to neplatí u vČcných bĜemen a nájemních
práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u vČcných bĜemen a nájemních práv, za nČž
byla poskytnuta vydražiteli náhrada (§ 231 odst. 1 daĖového Ĝádu).
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají vČcná bĜemena váznoucí na celém pĜedmČtu
dražby a ani zástavní právo, ledaže by zatČžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický podíl
(§ 231 odst. 2 daĖového Ĝádu).
PĜechodem vlastnictví k pĜedmČtu dražby na vydražitele zanikají pĜedkupní práva
k pĜedmČtu dražby (§ 197 odst. 1 daĖového Ĝádu).
6. Výzva k uplatnČní práv nepĜipouštČjících provedení daĖové exekuce:
Každý, komu svČdþí k pĜedmČtu dražby právo, které nepĜipouští provedení daĖové exekuce,
se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce danČ a aby takové uplatnČní prokázal
nejpozdČji do zahájení dražby, jinak k jeho právu nebude pĜi provedení daĖové exekuce
pĜihlíženo [§ 179 a § 195 odst. 2 písm. h) daĖového Ĝádu].
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7. Výzva k uplatnČní pohledávek podle § 195 odst. 2 písm. i) daĖového Ĝádu:
VČĜitelé z pohledávek zajištČných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišĢovacím
pĜevodem práva váznoucím na pĜedmČtu dražby, pro které není vedena tato daĖová
exekuce, se vyzývají, aby své pohledávky uplatnili pĜihláškou u shora uvedeného správce
danČ a prokázali je pĜíslušnými listinami, a to nejpozdČji do zahájení dražby, jinak správce
danČ návrh na pĜihlášení pohledávky odmítne [§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i)
daĖového Ĝádu].
K pohledávkám zajištČným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišĢovacím
pĜevodem práva váznoucím na pĜedmČtu dražby, které nebyly uplatnČny výše uvedeným
zpĤsobem, se nepĜihlíží [§ 195 odst. 2 písm. i) daĖového Ĝádu].
OprávnČný z exekuce pĜerušené podle jiného právního pĜedpisu se mĤže pĜihlásit a prokázat
pĜíslušnými listinami nejpozdČji do zahájení dražby, jinak správce danČ návrh na pĜihlášení
odmítne. K pĜihláškám, které nebyly uplatnČny výše uvedeným zpĤsobem, se nepĜihlíží
[§ 197 odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) daĖového Ĝádu].
8. UpozornČní k pĜedkupnímu právu:
Každý, kdo uplatĖuje k pĜedmČtu dražby pĜedkupní právo nebo výhradu zpČtné koupČ, je
povinen prokázat toto právo správci danČ nejpozdČji do zahájení dražby.
Jsou-li pĜedkupní právo nebo výhrada zpČtné koupČ prokázány, mĤže je osoba, které svČdþí,
uplatnit jen v dražbČ jako dražitel. PĜechodem vlastnictví pĜedmČtu dražby na vydražitele tato
práva zanikají, nejde-li o zákonné pĜedkupní právo (§ 197 odst. 1 daĖového Ĝádu).
Pouþení:
Dražit nesmí:
a) daĖový exekutor, licitátor a další úĜední osoby správce danČ, který dražbu naĜídil, dlužník
a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní pĜedpis brání v nabytí vČci,
která je pĜedmČtem dražby (§ 201 písm. a) daĖového Ĝádu),
b) vydražitel pĜedmČtu dražby, který je znovu dražen z toho dĤvodu, že tento vydražitel
neuhradil ve stanovené lhĤtČ nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) daĖového Ĝádu).
Z úþasti na dražbČ je vylouþen také znalec, který byl správcem danČ ustanoven k ocenČní
pĜedmČtu dražby a toto ocenČní také provedl (§ 201 písm. a) a § 77 daĖového Ĝádu).
Dražební vyhláška se neodĤvodĖuje. Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné
prostĜedky (§ 195 odst. 5 daĖového Ĝádu).
Mgr. Aleš Šustr
Ĝeditel sekce
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