Finanční úřad ve Frýdku-Místku
Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek

Č.j.

Vyřizuje/telefon/e-mail

Frýdek-Místek

122211/09/362940807681

Ing. Barbora Zmeškalová./558 605 370 17. 9. 2009
Barbora.Zmeskalova@frm.os.ds.mfcr.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad ve Frýdku-Místku v souladu s ust. § 73 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 328b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“), ve znění platném do 30.06.2009,
s odkazem na přechodná ustanovení - čl. II.14. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zák. č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád a další související zákony, oznamuje na základě pravomocného exekučního
příkazu č.j. 95641/09/362940807681 ze dne 22. 6. 2009 konání

DRAŽBY MOVITÝCH VĚCÍ
č. 75/2009
Datum a čas:

26. 11. 2009 v 9:00 hod.

Místo:

zasedací místnost Finančního úřadu ve Frýdku-Místku,
Na Poříčí 3208, 5. patro

Zápis dražitelů:

v den dražby od 09:00 hod. v dražební místnosti

Prohlídky dražených věcí:

v budově finančního úřadu, ve dnech:
čtvrtek 19. 11. 2009 v době od 9:00 do 10:00 hod.
pondělí 23. 11. 2009 v době od 15:00 do 16:00 hod.

Výdej vydražených věcí:

Po předložení dokladu o zaplacení a dohodě se správcem daně.
Vydražitel si zajistí naložení a odvoz vydražených věcí.
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.
Předmětem dražby jsou tyto movité věci:
č.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Předmět

Počet

Kniha: Bible česká tj. Svaté písmo podle starožitného a obecného
latinského od všeobecné církve svaté římské potvrzeného a
užívaného preložení. Vydal J. J. Kamenický v Praze r. 1715.
Celokožená vazba s kovovými sponami a kováním v rozích
vazby, mědirytina na titulním listu i v textu, uvolněné listy,
některé neodborně reparované, přiložené ilustrace z jiných děl,
mimo jiné kolorovaná rytina.
1
Kniha: Éliseé Reclus – Neuvelle Géographie universelle – II., La
France, Paříž 1877, jeden z 19 svazků díla, celoplátěná zdobená
vazba, mnoho ilustrací, litografické mapy
1
Kniha: Éliseé Reclus – Neuvelle Géographie universelle – I,
Léurope méridionale, Paříž 1875, jeden z 19 svazků díla,
celoplátěná zdobená vazba, mnoho ilustrací, litografické mapy
1
Kniha: Brockhaus´ kleines Conversations – Lexikon, 1. ze tří
svazků, prasklá vazba
1
Kniha: Schweiger-Lerchenfeld – Der Stein der Weisen, 1., 3.,
4.,5. a 6. díl, zdobená celoplátěná vazba, mnoho uvolněných
listů, sada 5 dílů
1 sada
Kniha: Brehms Tierleben, Ryby, 1892, polokožená vazba,
černobílé a barevné litografické přílohy
1
Kniha: Brehms Tierleben, Nižší, 1893, polokožená vazba,
černobílé a barevné litografické přílohy
1
Kniha: Brehms Tierleben, Hmyz, 1892, polokožená
vazba,černobílé a barevné litografické přílohy
1
Kniha: Kramer – Weltall und Menschheit, 2. díl, nepůvodní
polokožená vazba, černobílé i barevné ilustrace
1
Kniha: Westermanns Monatshefte, 1. díl, 1922, prasklá
celoplátěná vazba, ilustrace
1
Kniha: Westermanns Monatshefte, 1. díl (9.-11.) 1922,
celoplátěná vazba, ilustrace
1
Kniha: Westermanns Monatshefte, 1. díl (9.-11.) 1921,
celoplátěná vazba, ilustrace
1
Kniha: Westermanns Monatshefte, 1923, poškozená vazba,
ilustrace, fleky
1
Kniha: Springerová – Domácí lékařka, 1. svazek, poloplátěná
zdobená vazba, litografická příloha, ilustrace v textu
1
Kniha: Hesle-Warteg – Die Tunder der Welt, 2. díl, polokožená
nepůvodní vazba, ilustrace
1

Odhadní Vyvolávací
cena v Kč cena v Kč

3200,--

1067,--

800,--

267,--

800,--

267,--

100,--

33,--

1000,--

333,--

800,--

267,--

800,--

267,--

800,--

267,--

300,--

100,--

100,--

33,--

200,--

67,--

150,--

50,--

150,--

50,--

200,--

67,--

500,--

167,--
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Kniha: Das Kranzchen, 42, polokožená celoplátěná vazba,
mnoho barevných i černobílých ilustrací
Kniha: Wissen und Können, celoplátěná vazba, ilustrace
Kniha: Sievers – Afrika, polokožená vazba, černobílé ilustrace i
barevné litografické přílohy
Kniha: Ranke – Der Mensch, 1. díl, 1894, polokožená vazba,
černobílé i barevné litografické přílohy
Kniha: Kerner – Pflanzenleben, 2. díl, 1898, polokožená vazba,
černobílé ilustrace i barevné litografické přílohy
Kniha: Hansland –der Neuzeitliche Maschinenbau, 2. díl,
poloplátěná vazba, mnoho ilustrací a fotografií
Kniha: Lord – Grosser Briefsteller und Haussekretar, 1931
Kniha: Kancyonal czyli Spiewnik dle chrzscian, 1905,
celokožená vazba s poškozeným kováním, uvolněné listy
Kniha: Kleist – Lebensgeschichte und Briefe, polokožená vazba
Kniha: Jansen – das Buch Lebenschaft, 1922, poloplátěná vazba
Kniha: Blassmann – Das Sternenzelt uns seine Wunder, 1924,
vazba poloplátěná, ilustrace
Obraz: olejomalba - portrét mnicha od Wilhelma Richtera
(1824 – 1892), žáka vídeňské akademie, studoval u prof. Endera
a Kupelweisera
Ruční okružní pila zn. ASSIST
Okružní pila Gude GRK 250/300
Akumulátorový šroubovák typ JOZ-HG-18, 18 V

1
1

600,-500,--

200,-167,--

1

800,--

267,--

1

500,--

167,--

1

800,--

267,--

1
1

500,-50,--

167,-17,--

1
1
1

200,-100,-50,--

67,-33,-17,--

1

100,--

33,--

1
1
1
1

10000,-900,-3600,-450,--

3333,-300,-1200,-150,--

Účast na dražbě je bezplatná.
K dražbě jsou předmětné věci nabízeny po jednotlivých položkách.

Nejnižší podání (vyvolávací cena) při dražbě činí podle ust. § 329 odst. 1 občanského soudního
řádu jednu třetinu odhadní ceny.
Výše příhozu u movitých věcí v ceně:

do Kč 1 000,-nad Kč 1 000,-nad Kč 10 000,--

činí krok
činí krok
činí krok

Kč 50,-Kč 100,-Kč 500,--

Vzhledem k průběhu dražby je licitátor oprávněn snížit výši minimálního příhozu oproti příhozu
stanoveného dražební vyhláškou.
Dražební podmínky:
Účastníkem dražby (dále jen „dražitelem“) může být pouze fyzická nebo právnická osoba
s plnou způsobilostí k právním úkonům, která za účelem prokázání této podmínky předloží doklad
totožnosti. Dražitelem může být fyzická osoba starší 18-ti let. Je-li účastníkem dražby právnická osoba,
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je ten, kdo jedná jejím jménem, povinen též předložit výpis z obchodního rejstříku (originál nebo
listinu úředně ověřenou) a prokázat se svým dokladem totožnosti.
Fyzickou i právnickou osobu může zastupovat při dražbě zástupce, jenž prokáže právo
zastupovat dražitele písemnou plnou mocí, která byla úředně ověřena.
Dražit nesmí žádný z pracovníků pověřených ředitelem finančního úřadu organizačním
zajištěním dražby, zaměstnanci finančního úřadu, dlužník a manžel(ka) dlužníka.
Průběh dražby se řídí dražebním řádem vyvěšeným v dražební místnosti.
Vydražitel musí nejvyšší podání na výzvu dražebního dohlížitele ihned zaplatit, neučiní-li tak,
draží se věc znovu, bez jeho účasti. Úhradu provede v hotovosti v české měně u pokladníka - člena
komise, který mu vydá příjmový pokladní doklad. Jiný postup placení je nepřípustný.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní práva a další závady váznoucí na věci.
Finanční úřad ve Frýdku-Místku vyzývá osoby, aby případná práva, která nepřipouští dražbu v
souladu s ust. § 267 občanského soudního řádu, byla uplatněna a prokázána před započetím dražby.
Pozdní nárokování takových práv již nemůže být uplatňováno na újmu vydražitele, který věc nabyl v
dobré víře.

Ing. Bohumil Holuša
vedoucí vymáhacího oddělení

