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Správce daně: Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové
Spisová značka:
Číslo jednací:
V Hradci Králové dne:
Vyřizuje:
Tel:
e-mail:

105715/2019-550000-42
105715/2019-550000-42

ID datové schránky:

64anzhu

10. 10. 2019
Tláskal

725 251 645
p.tlaskal@cs.mfcr.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a § 211 odst. 4 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. 5112-3/2019-550000-42 ze dne 16. 01. 2019
nařizuje

opakovanou dražbu movitých věcí.

Místo konání dražby: Celní úřad pro Královéhradecký kraj, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01
Hradec Králové, dražební místnost 4. patro.
Datum konání dražby: 19. 11. 2019 v 10:00 hodin

Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby.
Osoba zúčastněná na dražbě je povinna prokázat svou totožnost, dát se zapsat do seznamu osob
zúčastněných na dražbě, převzít a používat dražební číslo, pokud bylo přiděleno.
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1. Předmětem dražby jsou níže uvedené movité věci pod č. pol. 1 - 2

Pořadové
číslo
pol.

1.

2.

Pořado
vé číslo
dle
ocenění

4.

9.

Označení a popis dražené věci
nebo souboru věcí

Množství
Ks.

Zjištěná
cena

Nejnižší dražební
podání (nejméně
1/3 zjištěné ceny)

1

2.000,-

700,-

1

3.000,-

1.000,-

5.000,-

1.700,-

Pistole jednoranová, výrobce:
DRULOV, vzor: 70
- ráže: 22 LR
- v.č.: 14769
- kategorie: C
- zachovalá,
odřený
brynýr na hlavni
Brokovnice - broková jednuška,
výrobce:
YILDIZ,
vzor:
neuveden
- ráže: 410/76
- v.č.: S14416
- kategorie C
- poškozený brynýr
- pažba a předpažbí
zachovalé
CELKEM (včetně DPH)

Předměty dražby se budou dražit jednotlivě dle výše uvedeného pořadí položek. Složení dražební
jistoty se nepožaduje.

Cena dražených movitých věcí byla stanovena na základě Ocenění zbraní č.j. 31826/2019-550000-4
ze dne 18. 03. 2019 vypracovaném Ing. Josefem Krausem, IČ: 16743067, osobou znalou v oboru a
způsobilou k tomuto úkonu. S přihlédnutím k tomu, že tyto dvě položky nebyly vydraženy v
„první“ dražbě, bylo jejich nejnižší podání sníženo na spodní zákonem akceptovatelnou hranici,
tedy 1/3 ceny stanovené na základě výše popsaného ocenění.
Vzhledem k tomu, že se v případě obou dražených položek jedná o zbraně kategorie "C" ve smyslu
ustanovení § 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen
„zákon o zbraních“) může tyto nabývat do vlastnictví pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu
nebo zbrojní licence příslušné skupiny (§ 8 zákona o zbraních). Takováto osoba se musí před
samotným prodejem, již při zápisu dražitelů, prokázat správci daně zbrojním průkazem nebo
zbrojní licencí, popř. ověřenou kopií tohoto průkazu, či licence.
2. Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky:
Prohlídka movitých věcí specifikovaných výše pod položkou 1. – 2. proběhne dne 12. 11. 2019 od
9:30 do 10:30 hodin na adrese Policie ČR Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Hradec Králové, Mrštíkova 541,
500 09 Hradec Králové, kde jsou movité věci uskladněny.
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Veškeré informace o dražených movitých věcech lze získat u pracovníků Celního úřadu pro
Královéhradecký kraj, oddělení 42 – Vymáhání a exekucí, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01
Hradec Králové, osobně nebo telefonicky na telefonních číslech 725 251 645 a 731 002 318.
Místo zveřejnění dražební vyhlášky:
Tato dražební vyhláška bude zveřejněna ve lhůtě nejméně 20 dnů před zahájením dražby na adrese
www.celnisprava.cz, na úřední desce Magistrátu města Hradce Králové dále na úřední desce
správce daně a v den konání dražby, včetně vypovídajících fotografií dražených movitých věcí,
ve veřejně přístupné části objektu (dražební místnost), ve které se dražba koná.
3. Minimální výše příhozu u jednotlivých položek dražby je stanovena na 200,00 Kč.
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání:
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti
(§ 211 odst. 2 daňového řádu).
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 anebo souboru vydražených věcí, 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). Předměty dražené pod položkami č. 1. – 2. vydá vydražiteli po
předložení pravomocného rozhodnutí o udělení příklepu Policie ČR Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Hradec
Králové, Mrštíkova 541, kde jsou movité věci uskladněny. Předání těchto movitých věcí
proběhne postupem, který bude v intencích zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a
střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
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).
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6. Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících 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].
7. 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, 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).
8. Upozornění k předkupnímu právu:
Jelikož se jedná o opakovanou dražbu, správce daně rozhodnutím zamítne případné přihlášení
nových pohledávek, prokázání dalšího předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě
k předmětu dražby, které nebyly uplatněny nejpozději do zahájení „první“ dražby.
Poučení:
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].
Zvláštní právní předpis - zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších
předpisů brání v nabytí předmětu dražby pořadové č. 1. – 2. osobám, které nesplní podmínky pro
přechod vlastnických práv v souladu s výše uvedeným zákonem (viz strana 4).
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].
BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ
71214011

TELEFON
725251645

E-MAIL: podatelna550000@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
DATOVÁ SCHRÁNKA: 64anzhu

105715/2019-550000-42

Strana 5 / 5

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

plk. Mgr. Leoš Bouda
ředitel
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
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