
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 
náměstí Svobody 4, 602 00  Brno - střed 
 
Územní pracoviště Brno IV 
Rybníček 2, 602 00  Brno - Královo Pole 

Č. j.: 4760865/17/3004-80542-708540 
 
Vyřizuje: Andrea Dufková, Oddělení vymáhací II 
Tel.: 541 557 460 
E-mail: andrea.dufkova@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: yexn6jh 
 
 

DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKA 
 
 
Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 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. 400184/16/3004-80542-708540 ze dne 
02.02.2016 nařizuje 
 

dražbu nemovité věci. 
 
Místo konání dražby: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, 
Rybníček 2, 602 00 Brno – Královo Pole, zasedací sál ve 3. patře. 
 
Datum a čas konání dražby: 30.01.2018 v 10.00 hod. 
Zápis osob zúčastněných na dražbě proběhne v den konání dražby od 9:00 hod. do začátku 
dražby v kanceláři č. 401 ve 4. patře.  
 
1. Předmět dražby: 
 
- pozemek, parcelní č. St. 609, kú Boleradice, součástí je stavba: Boleradice, č.p. 449 
- pozemek, parcelní č. 3740/2, kú Boleradice 
- pozemek, parcelní č. 3760/6, kú Boleradice 
 
a) Označení a popis dražených nemovitých věcí:    
 
Rodinný dům se nachází při jihozápadním okraji obce Boleradice na okraji zástavby 
novostaveb rodinných domů, okolí rodinného domu je tvořeno západně zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky ve větších celcích, severovýchodně je zastavěné území obce, 
jihovýchodně jsou nezastavěné. Odstavení vozidla je možné před domem na zpevněné 
ploše na vlastním pozemku, rodinný dům má dále garáž pro dvě vozidla.  
Rodinný dům je samostatně stojící, se sedlovým krovem s valbou, má jedno nadzemní 
podlaží a podkroví v celé zastavěné ploše, je nepodsklepený. Příslušenství rodinného domu 
je tvořeno venkovními úpravami – přípojkami vody a kanalizace, septikem, oplocením, 
plotovými vraty, zpevněné plochy terasy a vjezdu do garáže, pergolou, dřevěným 
přístřeškem pro skladování dřeva, zídkou. Pozemky jako celek jsou rovinné, přístupné 
z veřejné místní komunikace. Napojení na inženýrské sítě – voda, elektro je rovněž 
z komunikace; možnost napojení na plyn, přípojka provedena není. Kanalizace svedena do 
septiku. Trvalé porosty na pozemcích jsou minimální – okrasné, při vstupu do domu a za 
garáží. Celková plocha pozemků ve funkčním celku činí 565 m2.  
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Rodinný dům je zděný v systému VELOX na základové desce s izolacemi, střecha je se 
sedlovým dřevěným krovem se zateplením ve dvou výškových úrovních se střešní krytinou 
betonovou, klempířské konstrukce, tzn. oplechování střechy, žlaby a svody jsou plastové, 
fasáda je zateplená s probarvenou stěrkou. Bleskosvod není osazen. Stropy jsou 
železobetonové lité, v podkroví sádrokartonové podhledy, schody do podkroví betonové 
s PVC povrchem, vnitřní úpravy povrchů jsou vápenné štukové omítky a úprava SDK, 
v koupelnách, WC a kuchyni keramický obklad. Okna jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné 
s obložkovou zárubní, elektroinstalace je světelná i motorová. Vytápění RD je řešeno krbem 
na tuhá paliva s krbovou vložkou s elektrokotlem na přitápění, v 1.NP a v koupelnách je 
podlahové vytápění.  
Výčet místností  jednotlivých podlaží s uvedením podlahových ploch: 

Podlaží Název místnosti Výměra (m2) 

1. nadzemní podlaží 

vstup s chodbou, schodiště 23,30 
pokoj – „home office“ 12,50 
obývací pokoj s kk  42,48 
spíž 3,12 
koupelna 5,65 
WC 1,30 
garáž 36,00 

podkroví 

chodba 11,80 
pokoj 21,60 
pokoj 21,90 
pokoj 13,20 
koupelna 10,50 
WC 1,30 
ložnice 32,00 

 
Výše uvedené nemovitosti jsou ve funkčním celku užívané pro rodinné bydlení, část 
rodinného domu – pokoj v 1.NP vpravo od vstupu je pronajat pro účely „home office“. Tento 
nájem představuje závadu ve smyslu § 221 odst. 3 písm. b) daňového řádu, o níž nebylo 
správcem daně rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniká. Tato závada byla znalcem 
oceněna částkou 3 000,- Kč. Část vybavení domu (kompletní řídící systém pro vytápění a 
regulaci, zabezpečovací systém, klimatizace a kuchyňská linka vč. spotřebičů) je v pronájmu 
na základě nájemní smlouvy. Rodinný dům je novostavbou z 2010, udržovaný, bez zjevných 
stavebně-technických závad.  
 
b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž 
bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě 
nezaniknou: nebyly zjištěny 
  
c) Výsledná cena předmětu dražby: 3 050 000,- Kč 
 
d) Nejnižší dražební podání:  2 033 333,- Kč 
 
e) Dražební jistota:    1 000 000,- Kč 
 
f) Den, místo a čas konání prohlídky nemovitosti, organizační zabezpečení prohlídky: 
 
Prohlídka dražených nemovitých věcí není organizována. Zájemci se mohou seznámit 
se znaleckým posudkem na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště 
Brno IV, Rybníček 2, 602 00 Brno po telefonické domluvě s A. Dufkovou, tel. 541 557 460.   
 

2. Minimální výše příhozu je stanovena na 10 000,- Kč.  
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  3.  Způsob a lhůta úhrady dražební jistoty:  
 
Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu). 
 
Jistotu lze uhradit před zahájením dražby buď v hotovosti v pokladně shora uvedeného 
správce daně v pokladních hodinách, tj. v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod., nebo 
v den konání dražby v době od 8:00 hod. do 9:30 hod., nebo platbou na účet shora 
uvedeného správce daně  
předčíslí - číslo/  kód banky: 35-77628621/0710  
IBAN: CZ76 0710 0000 3500 7762 8621, BIC: CNBACZPP 
variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ dražitele  
konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz; 1149 - poštovní poukázka 
poznámka příjemci: dražba ÚzP Brno IV 
 
K platbě jistoty na účet správce daně lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením 
dražebního jednání zjištěno, že na účet správce daně také došla. Složení dražební jistoty 
je zájemce o koupi dražených věcí povinen prokázat správci daně dokladem, který tuto 
skutečnost osvědčuje (§ 177 odst. 1 a § 194 odst. 4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.). 
 
Osobě, které nebyl příklep udělen, správce daně uhrazenou dražební jistotu vrátí bez 
zbytečného odkladu po ukončení dražby, nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení dražby. 
V případě, že dražitelé podali proti rozhodnutí o udělení příklepu odvolání, vrátí jim správce 
daně dražební jistotu bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o odvolání, 
nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání (§ 224 daňového řádu). 
Dražební jistota bude vrácena převodem na účet, který osoba zúčastněná na dražbě uvede 
při zápisu do přílohy k seznamu osob zúčastněných na dražbě.  
 
Vydražitelem složená dražební jistota se započte na úhradu vydražené věci                          
(§ 222 odst. 2 daňového řádu). 
 
 
4. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání: 
 
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí 
o udělení příklepu, a to v hotovosti v pokladně shora uvedeného správce daně v pokladních 
hodinách, tj. v pondělí a středu v době od 8:00 hod. do17:00 hod., nebo platbou na účet 
shora uvedeného správce daně  
 
předčíslí - číslo/ kód banky: 35-77628621/0710,  
IBAN: CZ76 0710 0000 3500 7762 8621, BIC: CNBACZPP 
variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ dražitele  
konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz; 1149 - poštovní poukázka (§ 222 odst. 3 
daňového řádu).  
 
Správce daně může prodloužit lhůtu k úhradě nejvyššího dražebního podání na základě 
žádosti vydražitele podané před uplynutím stanovené lhůty k úhradě tohoto dražebního 
podání, a to nejvýše o 30 dnů; takto prodlouženou lhůtu nelze dále prodloužit ani navrátit 
v předešlý stav (§ 226 odst. 1 daňového řádu).  
 
Marným uplynutím lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání stanovené v dražební 
vyhlášce, nebo lhůty prodloužené podle § 226 odst. 1 daňového řádu, se rozhodnutí 
o udělení příklepu zrušuje. Vydražitel, který neuhradil nejvyšší podání včas, je povinen 
nahradit správci daně náklady opakované dražby a škodu, která vznikla tím, že neuhradil 
nejvyšší dražební podání, a bylo-li při opakované dražbě dosaženo nižšího nejvyššího 
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podání, i rozdíl na nejvyšším dražebním podání; na náhradu se započte jím složená 
dražební jistota (§ 226 odst. 2 a § 227 odst. 1 daňového řádu). 
 
5. Předpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené předměty převzít a za kterých 
se stanou jejich vlastníky: 
 
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím 
po doplacení nejvyššího podání (§ 177 odst. 1 daňového řádu s použitím § 336l odst. 1 
o.s.ř.). 
 
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li 
rozhodnutí o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí 
o udělení příklepu (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 336l odst. 2 o.s.ř.). 
 
Po právní moci rozhodnutí o udělení příklepu správce daně vyrozumí příslušný katastrální 
úřad o tom, že byly splněny podmínky pro přechod vlastnictví předmětné nemovité věci na 
vydražitele (§ 222 odst. 5 daňového řádu). Vkladové řízení ve věci zápisu vzniku 
vlastnického práva do katastru nemovitostí může být zahájeno pouze na návrh podaný 
účastníkem řízení. Účastníkem řízení o povolení vkladu je ten, jehož právo vzniká, mění se 
nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje [§ 13 zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)], správce daně proto není 
oprávněn podat návrh na zahájení vkladového řízení ve věci zápisu vlastnického práva pro 
vydražitele do katastru nemovitostí (§ 14 odst. 2 katastrálního zákona). 
 
O výtěžku dražby bude provedeno rozvrhové řízení (§ 228 až § 232 daňového řádu). 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). 
 
Zemědělský pacht, za nějž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem 
pachtovního roku, ve kterém se dražba uskutečnila (§ 231 odst. 2 daňového řádu). 
 
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají věcná břemena váznoucí na celém předmětu 
dražby a ani zástavní právo, ledaže by zatěžovalo pouze prodávaný spoluvlastnický podíl 
(§ 231 odst. 3 daňového řádu). 
 
Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní práva a výhrada 
zpětné koupě k předmětu dražby, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1 
daňového řádu). 
 
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 
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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 může přihlásit svou 
pohledávku a prokázat ji 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: 
 
Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, 
je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 22.01.2018. 

Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, které svědčí, 
uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato 
práva zanikají, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1 daňového řádu). 

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

           JUDr. Jindřiška Machalová 
                      ředitel odboru 
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