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Finan ní ú ad pro hlavní m sto Prahu 
Št pánská 28, 112 33 Praha 1 
 
Územní pracovišt  pro Prahu 2 
Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2 
       .j.  1758743/19/2002-00540-111122 
 
 
Vy izuje: Uher Michal, odd lení vymáhací  
Telefon: 221 593 325 
E-mail: podatelna2002@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: qijn44u 

 
DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKA 

 
Shora uvedený správce dan  podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 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. 5007759/17/2002-00540-110838 ze dne 
7.6.2017 na izuje 

 
dražbu nemovité v ci. 

 
Místo konání dražby: Finan ní ú ad pro hl. m. Prahu, Územní pracovišt  pro Prahu 2, 
Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude ozna ena 
 
Datum a as konání dražby: 29. 04. 2019 v 10:00 hodin 
 
Zápis osob zú astn ných na dražb : v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby. 
 
1. P edm t dražby: 
• Nemovitá v c – po adové . 1 

 
a) Ozna ení a popis dražené nemovité v ci: 
 
Okres: CZ0803 Karviná                                       Obec: 599051 Bohumín 
Kat.území: 785971 Vrbice nad Odrou                           List vlastnictví: 437 
 
B Nemovitosti  
Pozemky 
Parcela      Vým ra[m2]          Druh pozemku         Zp sob využití          Zp sob ochrany 
623/1            796                    zastav ná plocha         
                                                  a nádvo í                   
Sou ástí je stavba: Vrbice, .p. 38, výroba 
Stavba stojí na pozemku p. .:   623/1  
623/6           5282                    ostatní plocha       manipula ní plocha             
623/7             167                    zastav ná plocha     
                                                   a nádvo í 
 
Na pozemku stojí stavba: Vrbice, .p. 183, výroba, LV 438 
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P edm tnou nemovitost využívá nájemce, na základ  nájemní smlouvy, kterou uzav el 
da ový subjekt dne 1.7.2018. Závady spojené s nájemní smlouvou znalec vy íslil na 
ástku 7 585 560,- K . Vhledem k tomu, že exeku ní p íkaz na prodej nemovitosti .j. 

5007759/17/2002-00540-110838 ze dne 7.6.2017, p edchází uzav ení nájemní smlouvy a 
byl da ovému subjektu doru en dne 8.6.2017, považuje správce dan  tuto smlouvu o 
nájmu za neplatnou dle §219 odst. 1) da ového ádu a proto k této závad  nebude 
p ihlíženo. Nájemní smlouva je k nahlédnutí u správce dan . 
 
Nemovité v ci se nachází v zastav ném území obce Bohumín, v m stské ásti Vrbice, p i 
ulici Ostravská, prakticky na hranici m sta Bohumín a Ostrava. Sousedství je tvo eno volnou 
nezastav nou krajinou, z jihu se nachází skládka komunálního odpadu OZO Ostrava s.r.o. a 
komer ní areál (bývalý d l Vrbice). Vzdušnou arou ve vzdálenosti 250m vede dálnice D1 se 
sjezdem na silnici spojující Ostravu a Bohumín a dále do Polska. Vzdálenost správního 
centra m sta Bohumín je cca 6km, do centra Ostravy 6km. Dostupnost automobilovou 
dopravou je dobrá, zastávka autobusu je ve vzdálenosti 350m. Objekt je p ístupný ze 
zpevn né komunikace na pozemku parc . 621 v majetku Asantal Land s.r.o. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o pot ebnou komunikaci také sousedního komer ního areálu, jedná se z 
nejv tší pravd podobnosti o ú elovou a ve ejn  p ístupnou komunikaci. 
 
P edm tem dražby je soubor nemovitých v cí v oploceném areálu, tvo en objektem .p. 38 a 
souvisejícími pozemky parc. . 623/1, 623/6 a 623/7. Objekt .p. 38 je v katastru nemovitostí 
veden jako stavba pro výrobu a skladování. Skute ný zp sob využití je jako kancelá e 
s prostory ke skladování. Stavba je nepodsklepena, pouze s prohloubením objektu v úrovni 
kotelny, ty podlažní, konstruk ní systém zd ný pod mírnou sedlovou st echou. U západní 
štítové st ny hlavní budovy je p istav n nákladní výtah p es všechna ty i nadzemní podlaží 
se strojovnou nad úrovní st echy. Na severní stran  budovy je hlavní vstup do budovy. 
Objekt je napojen na vodovodní ad DN 80 p ípojkou DN 50, elektrickou sí , odkanalizován 
do septiku. Vytáp ní je úst ední teplovodní a p ímotopy. Možnost parkování na vlastním 
zpevn ném pozemku p ed administrativní budovou. Objekt je pronajat mimo vy len né 
kancelá e ve 2. NP, na základ  nájemní smlouvy. Mimo sklady a ást prostor v 1. NP a 
vybavených n kolika kancelá í ve 2. NP stav ostatních místností nenasv d uje jejich 
soustavnému a pravidelnému užívání. Projekt rekonstrukce po ítal s pronajímáním prostor 
v objektu, jednotlivé kancelá e ve 3 a 4. NP jsou vybaveny samostatnými elektr. p ímotopy a 
podružnými m i i elekt iny.           
 
 
b) Práva a závady spojené s p edm tem dražby v etn  ozna ení t ch závad, o nichž 
bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) da ového ádu rozhodnuto, že prodejem v dražb  
nezaniknou: 
 
V cné b emeno – trp t uložení a provozování vodovodní p ípojky PVC DN 110, právo vstupu 
a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou a likvidace p ípojky na poz. parc. . 
623/1, povinnost k: parcela 624 
  
c) Výsledná cena p edm tu dražby: 15 590 000,- K  
 
d) Nejnižší dražební podání: 10 393 333,-K  
 
e) Dražební jistota: 3 000 000,- K  
 
f)  Den, místo a as konání prohlídky nemovitosti, organiza ní zabezpe ení prohlídky: 
Prohlídka nemovitosti bude provedena po p edchozí telefonické domluv  na  
tel. . (+420) 596 304 580(566), mobil: 724 190 967, kont. os. Ing. Vojnik Zdenek a to  
dne 25. 04. 2019 na adrese Ostravská 38, 735 51 Bohumín-Vrbice. 
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2. Minimální výše p íhozu u každého p edm tu dražby je stanovena na 100 000,- K .  
 
 
     3.  Zp sob a lh ta úhrady dražební jistoty:  

 
Podmínkou ú asti na dražb  je zaplacení dražební jistoty p evodem na ú et správce 
dan  (§ 194 odst. 4 da ového ádu). 
 
p ed íslí - íslo/ kód banky: 35-77628031/0710, 
IBAN: 0710 0000 3500 7762 8031, BIC: CNBACZPP, 
variabilní symbol: rodné íslo nebo I  dražitele, 
 
tak, aby byla p ipsána na výše uvedený ú et správce dan  nejpozd ji v den 
p edcházející dni dražby.  
 
K platb  jistoty na ú et správce dan  lze p ihlédnout jen tehdy, bude-li p ed zahájením 
dražebního jednání zjišt no, že na ú et správce dan  také došla. Složení dražební jistoty je 
zájemce o koupi dražených v cí povinen prokázat správci dan  dokladem, který tuto 
skute nost osv d uje (§ 177 odst. 1 a § 194 odst. 4 da ového ádu a § 336e odst. 2 o.s. .). 
 
Osob , které nebyl p íklep ud len, správce dan  uhrazenou dražební jistotu vrátí bez 
zbyte ného odkladu po ukon ení dražby, nejpozd ji do 30 dn  ode dne ukon ení dražby. 
V p ípad , že dražitelé podali proti rozhodnutí o ud lení p íklepu odvolání, vrátí jim správce 
dan  dražební jistotu bez zbyte ného odkladu po právní moci rozhodnutí o odvolání, 
nejpozd ji do 15 dn  ode dne právní moci rozhodnutí o odvolání (§ 224 da ového ádu). 
  
Vydražitelem složená dražební jistota se zapo te na úhradu vydražené v ci                         
(§ 222 odst. 2 da ového ádu). 
 
 
4. Zp sob a lh ta úhrady nejvyššího dražebního podání: 
 
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání do 30 dn  ode dne právní moci rozhodnutí 
o ud lení p íklepu, a to v hotovosti v pokladn  shora uvedeného správce dan  v pracovní 
dny v dob  od 8,30 do 15,00 hod. nebo platbou na ú et shora uvedeného správce dan  
 
p ed íslí - íslo/ kód banky: 35-77628031/0710, 
IBAN: 0710 0000 3500 7762 8031, BIC: CNBACZPP, 
variabilní symbol: rodné íslo nebo I  vydražitele, 
(§ 222 odst. 3 da ového ádu). 
 
Správce dan  m že prodloužit lh tu k úhrad  nejvyššího dražebního podání na základ  
žádosti vydražitele podané p ed uplynutím stanovené lh ty k úhrad  tohoto dražebního 
podání, a to nejvýše o 30 dn ; takto prodlouženou lh tu nelze dále prodloužit ani navrátit 
v p edešlý stav (§ 226 odst. 1 da ového ádu).  
 
Marným uplynutím lh ty k úhrad  nejvyššího dražebního podání stanovené v dražební 
vyhlášce, nebo lh ty prodloužené podle § 226 odst. 1 da ového ádu, se rozhodnutí 
o ud lení p íklepu zrušuje. Vydražitel, který neuhradil nejvyšší podání v as, je povinen 
nahradit správci dan  náklady opakované dražby a škodu, která vznikla tím, že neuhradil 
nejvyšší dražební podání, a bylo-li p i opakované dražb  dosaženo nižšího nejvyššího 
podání, i rozdíl na nejvyšším dražebním podání; na náhradu se zapo te jím složená 
dražební jistota (§ 226 odst. 2 a § 227 odst. 1 da ového ádu). 
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5. P edpoklady, za kterých vydražitelé mohou vydražené p edm ty p evzít a za kterých 
se stanou jejich vlastníky: 
 
Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovité v ci s p íslušenstvím dnem následujícím 
po doplacení nejvyššího podání (§ 177 odst. 1 da ového ádu s použitím § 336l odst. 1 
o.s. .). 
 
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité v ci s p íslušenstvím, nabylo-li 
rozhodnutí o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí 
o ud lení p íklepu (§ 177 odst. 1 da ového ádu a § 336l odst. 2 o.s. .). 
 
Po právní moci rozhodnutí o ud lení p íklepu správce dan  vyrozumí p íslušný katastrální 
ú ad o tom, že byly spln ny podmínky pro p echod vlastnictví p edm tné nemovité v ci na 
vydražitele (§ 222 odst. 5 da ového ádu). Vkladové ízení ve v ci zápisu vzniku 
vlastnického práva do katastru nemovitostí m že být zahájeno pouze na návrh podaný 
ú astníkem ízení. Ú astníkem ízení o povolení vkladu je ten, jehož právo vzniká, m ní se 
nebo se rozši uje, a ten, jehož právo zaniká, m ní se nebo se omezuje [§ 13 zákona 
. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)], správce dan  proto není 

oprávn n podat návrh na zahájení vkladového ízení ve v ci zápisu vlastnického práva pro 
vydražitele do katastru nemovitostí (§ 14 odst. 2 katastrálního zákona). 
 
O výt žku dražby bude provedeno rozvrhové ízení (§ 228 až § 232 da ového ádu). 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). 
 
Zem d lský pacht, za n jž nebyla poskytnuta vydražiteli náhrada, zaniká koncem 
pachtovního roku, ve kterém se dražba uskute nila (§ 231 odst. 2 da ového ádu). 
 
Prodejem spoluvlastnického podílu nezanikají v cná b emena váznoucí na celém p edm tu 
dražby a ani zástavní právo, ledaže by zat žovalo pouze prodávaný spoluvlastnický podíl 
(§ 231 odst. 3 da ového ádu). 
 
P echodem vlastnictví k p edm tu dražby na vydražitele zanikají p edkupní práva 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 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]. 
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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 , který 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: 
 
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. 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). 
 
 
 
 

Mgr. Aleš Šustr 
  editel sekce 
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