Finanční úřad v Novém Boru
č.j.: 22135/10/175970506170
vyřizuje: Bc. Petr Salač
Telefon: 487 714 311 linka: 383
Fax: 487 714 399
číslo dveří: 2

V Novém Boru dne

Signature Not Verified
20. 05. 2010
Kollertová Hana
ředitelka Finančního úřadu
v Novém Boru

Dražební vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 73 odst. 7 zákona č.337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků“),
s přiměřeným použitím § 328b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OSŘ“), ve věci daňové exekuce nařízené podle exekučního příkazu na prodej
movitých věcí, č.j.: 22008/10/175970506170 ze dne 18.5.2010, vydaného podle § 73 odst. 6 písm.
c) zákona o správě daní a poplatků,
oznamuje
dražební rok.
Čas a místo dražby
Datum, zahájení a místo konání dražby:

24.6.2010, 15:00 hod.
Finanční úřad v Novém Boru,
B. Egermanna 245, Nový Bor,
zasedací místnost 2. patro
Zápis dražitelů od 14:30 hod. do 15:00 hod..
Předmětem dražby je:
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Označení dražené věci

Počet
kusů

Rozhodná
cena
(v Kč)

Osobní automobil sedan VW PASSAT 1,8
3BSTAEBX0SG,
Objem motoru: 1781, Výkon motoru: 110 kW,
Druh paliva: BA 95 B,
Identifikační číslo vozidla (VIN):
WVWZZZ3BZXP134713
Barva: modrá světlá metalíza,
1. registrace vozidla (v SRN): 17.8.1998
Stav tachometru (km): 161 140
STK do 8.4.2012
Další výbava: Klimatizace, 4 x airbag,
4 x el. okna, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, alarm, autorádio Panasonic CQC1311N

1

73 500,00

Výše nejnižšího
podání
(§ 329 OSŘ)
(v Kč)
24 500,00

Další informace: Pro bližší informace k draženému vozidlu či ke dražbě se mohou zájemci obracet
na pana Salače na tel. 487 714 383 nebo paní Hylebrantovou, tel. 487 714 375.
Prohlídka vozidla s přítomností pracovníků shora uvedeného správce daně bude
provedena dne 21.6.2010 od 15:00 do 16:00 hod. v areálu prodejny KIA
MOTORS firmy MS AUTO NB s.r.o., Lipová ulice 828, Nový Bor, PSČ 47301,
kde je vozidlo uskladněno. Upozorňujeme, že zaměstnanci firmy MS AUTO NB
s.r.o. nejsou povinni ani oprávněni podávat informace k vozidlu.
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Rozhodná cena je stanovena v souladu
s ustanovením § 328 OSŘ. Další podání se zvyšuje nejméně o 500 Kč. Dražitelé jsou vázáni svými
podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není
omezena ustanoveními cenových předpisů.
Dražebník udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné
podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak,
dražebník losem, komu má příklep udělit.
Vydražitel musí nejvyšší podání, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, tj. podle § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb.,
o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „limit“), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho
účasti.
Nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů
od udělení příklepu, jinak správce daně nařídí opětovnou dražbu.
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. Přechodem vlastnictví na
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Správce daně upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou další věřitelé domáhat uspokojení
jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla daňová exekuce nařízena, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihlášce musí být připojeny listiny
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prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem,
ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo
jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Proti této dražební vyhlášce jako proti úkonu v souvislosti s řízením vymáhacím lze uplatnit
námitku. Námitka musí být podána písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě třiceti dnů ode dne,
kdy se osoba, uplatňující námitku o úkonu dozvěděla, a to u výše uvedeného správce daně. Podaná
námitka nemá odkladný účinek pro samotné řízení (§ 52 zákona o správě daní a poplatků).

Ing. Hana Kollertová
ředitelka Finančního úřadu v Novém Boru

