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CELNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
772 71 Olomouc, Blanická 19

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

52934-2/2019-580000-42
Čápková
585 112 218
podatelna580000@cs.mfcr.cz

DRAŽEBNÍ

V Olomouci dne 5.6.2019

VYHLÁŠKA

vyhotovená dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „dražební vyhláška“)
I.
Termín a místo konání dražby
Celní úřad pro Olomoucká kraj, se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc (dále jen „celní úřad“)
vyhlašuje dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o veřejných dražbách“), na den

16. 7. 2019 v 10:30 hodin konání veřejné dobrovolné dražby movitého
majetku státu.
Dražba se uskuteční na adrese pracoviště Sladkovského 37, Olomouc v místnosti č. 321, 3NP,
(dále jen „dražební místnost“).
II.
Zápis účastníků dražby
Zápis účastníků dražby proběhne v den dražby v dražební místnosti od 9:50 hodin do doby
skutečného zahájení dražby. Přístup veřejnosti bude možný od 10:20 hodin.
III.
Označení dražebníka a navrhovatele dražby
Navrhovatelem a zároveň dražebníkem je Generální ředitelství cel – Celní úřad pro Olomoucký
kraj, Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ: 71214011 (dále jen „dražebník“).
Dražebník uvádí, že v rámci prováděné dobrovolné dražby dle zákona o veřejných dražbách,
celní orgány nejsou plátcem DPH, osobou povinou k dani, neboť se jedná o výkon státní správy
(§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
IV.
Místo zveřejnění dražební vyhlášky
Tato dražební vyhláška bude zveřejněna ve lhůtě nejméně 30 dnů před zahájením dražby na
úřední desce dražebníka, na internetu Celní správy ČR www.celnisprava.cz, úřední desce města
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Olomouc, na centrální adrese www.centralniadresa.cz, a v den konání dražby ve veřejně
přístupné části objektu, v němž se dražba koná (dražební místnost).
V.
Předmět dražby
Předmětem dobrovolné dražby je 1 položka movité věci v majetku států – Líh bez přítomnosti
denaturačních prostředků uvedený v seznamu (dále jen „předmět dražby“).
Položka
č.

Popis zboží

1.

Líh bez
přítomnosti
denaturačních
prostředků

Množství
v litrech

Množství
etanolu
v litrech

Ocenění
majetku
v Kč
(bez SPD)

26 021,6

25 035,38

250 353,80

SPD celkem
v Kč

7 134 975,00

Celková cena
v Kč

7 385 328,80

Nejnižší
podání v Kč

7 386 000,00

Minimální
příhoz
v Kč

1 000,00

VI.
Závazky na předmětu dražby váznoucí
Dražebník prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly jakékoliv dluhy nebo
věcná břemena, že by měl předmět dražby právní vady nebo že by třetí osoba byla oprávněna
uplatnit vůči předmětu dražby jakékoliv věcné nebo jiné právo. Údaje o předmětu dražby jsou
v dražební vyhlášce uvedeny výhradně na základě dostupných informací a dražebník zaručuje
vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto
dražební vyhláškou.
Dražebník informuje, že předmět dražby podléhá spotřební dani z lihu (SPD).
V souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) vydražitel je povinen spotřební daň SPD)
ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit. Následně v této souvislosti uskladněním vydraženého
předmětu do daňového skladu vydražiteli vznikne nárok na vrácení SPD, a to v souladu s ust.
§ 78 odst. 6 zákona o spotřebních daních. Tento nárok si vydražitel uplatní u příslušného
správce daně v daňovém přiznání. Vydražiteli (provozovateli daňového skladu kde bude
předmět dražby umístěn) vznikne daňová povinnost k SPD až v souvislosti s opětovným
uvedením vydraženého předmětu do volného daňového oběhu.
Vydražitel (provozovatel daňového skladu kde bude předmět dražby umístěn) je povinen
sledovat výši zajištěné daně, v případě nedostatečného zajištění daně je povinen zvýšit zajištění
daně ve smyslu ust. § 21 zákona o spotřebních daních.
VII.
Popis předmětu dražby a jeho stavu
Jedná se o dobrovolnou dražbu dle ustanovení § 26 zákona o veřejných dražbách. Předmět
dražby se bude dražit samostatně podle pořadového čísla seznamu předmětu dražby.
Množství uvedené u předmětu dražby je evidenční. V průběhu skladování mohlo dojít
k tzv. technickým ztrátám. Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, se rozumí normami ztrát lihu technicky zdůvodněné ztráty lihu vznikající při jeho
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úpravě, skladování, dopravě, manipulaci a zpracování, stanovené prováděcím předpisem,
kterým je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb, o technických požadavcích
na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů. Ta v ust. § 10 stanoví,
že ztráty skladovací jsou úbytky lihu ve skladech lihu, které vznikají odpařením v průběhu
skladování, dle přílohy č. 4 k této vyhlášce činí skladovací ztráty 0,1 % z evidovaného množství
lihu na zásobách k poslednímu dni kalendářního měsíce.
Předmět dražby pod položkou č. 1 je skladován v nekalibrovaných IBC kontejnerech („plastová
kostka o objemu 1 000 litrů“), ve skladovacím a opravárenském zařízení HZS ČR
v Drahanovicích
IBC kontejnery, ve kterých je předmět dražby uskladněn, nejsou součástí předmětu dražby
a dražit se nebudou. Předmět dražby je vydražitel povinen přečerpat do vlastních obalů či
dopravních prostředků (cisterna aj.).
Tento konkrétní druh majetku státu může zakoupit pouze provozovatel daňového skladu pro
komoditu líh ve smyslu ust §19, 19a, 19b a 19c zákona o spotřebních daních a současně musí
být držitelem koncese podle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů,
protože prodávaný majetek státu je určen k přepracování.
Dražebník nese odpovědnost za to, pokud účastník dražby není oprávněn nabýt předmět dražby
nebo pokud nesplní své daňové povinnosti.
Položka č. 1 předmětu dražby: Líh bez přítomnosti denaturačních prostředků
Oceňovaný majetek státu je evidován pod č. 19/580001/038 a je uskladněn ve skladovacím
a opravárenském zařízení HZS ČR v Drahanovicích. Dle výsledku rozboru vzorku CTL
č. 18OL0427 ze dne 27.8.2018, který byl odebrán z cisterny s obsahem 26 021,1L, analyzovaný
vzorek obsahuje (96,21 ± 0,13) % obj. alkoholu vyjádřeného jako ethanol o koncentraci 100 %
objemových při 20 °C. Veškerý ethanol ve vzorku je kvasného původu. Nejpravděpodobnější
botanický původ ethanolu je řepný cukr za předpokladu, že se jedná o botanicky jednodruhový
ethanol. Vzorek obsahuje kromě ethanolu a vody pouze složku charakteristickou pro kvasný
líh; acetaldehyd v množství <0,005 g/l. Zajištěn celním úřadem od září 2012.
VIII.
Odhadnutá cena předmětu dražby
Odhad ceny předmětu dražby byl stanoven v místě a čase obvyklém ve smyslu ustanovení § 13
zákona o veřejných dražbách. Při stanovení ceny vycházela z cen shodného nebo z hlediska
užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží. Nejnižší podání bylo stanoveno
s ohledem na dobu a způsob skladování, které mohlo mít vliv na vlastnosti a kvalitu předmětu
dražby.
IX.
Nejnižší podání minimální příhoz
Nejnižší podání je stanoveno u jednotlivých položek, viz seznam předmětu dražby.
Minimální příhoz je stanoven u jednotlivých položek, viz seznam předmětu dražby.
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X.
Udělení příklepu
Licitátor udělí příklep tomu účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiní-li několik
účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem
o tom, komu z nich příklep udělí.
XI.
Dražební jistota, způsob a lhůta pro její úhradu.
Dražební jistota nebyla dražebníkem stanovena.
XII.
Identifikace účastníka dražby
Při zápisu účastníků dražby bude provedena následující identifikace účastníků dražby.
a) Fyzická osoba nepodnikající – předloží platný průkaz totožnosti (tj. zejména občanský
průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k trvalému pobytu cizince).
b) Fyzická osoba podnikající – která chce nabýt předmět dražby do svého obchodního
majetku, předloží kromě platného průkazu totožnosti také originál nebo úředně
ověřenou kopii listin dokládající své oprávnění k podnikání, pokud je fyzická osoba
zapsána v obchodním rejstříku, tak také výpis z obchodního rejstříku.
c) Pokud je účastníkem dražby pouze jeden z manželů, tak dražebník doporučuje
účastníkovi dražby předložit souhlas druhého z manželů k použití finančních prostředku
ze společného jmění manželů a se získáním předmětu dražby do společného jmění
manželů (originál s úředně ověřeným podpisem nebo úředně ověřená kopie). Případně
dražebník doporučuje předložit doklad o zrušení společného jmění manželů nebo
o zúžení společného jmění manželů (v originále nebo úředně ověřenou kopii).
d) Právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního
zástupce, příp. plnou moc při zastupování statutárního zástupce (originál s ověřeným
podpisem nebo ověřenou kopii).
e) Osoby provozující podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů – předloží doklad
opravňující k jejímu provozování, platný průkaz totožnosti.
f) Je-li účastníkem dražby více osob (nabývá do podílového spoluvlastnictví), je nutné
předložit před zápisem do dražby čestné prohlášení všech těchto osob o tom, že se
dohodly na společném postupu při veřejné dražbě konané dle této dražební vyhlášky,
dále že se dohodly na výši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení (spolu
s jejich specifikací). Dále v čestném prohlášení zmocní osobu oprávněnou společné
účastníky na dražbě zastupovat a činit za ně podání. Všechny podpisy na čestném
prohlášení musí být úředně ověřeny.
V případě zastupování na základě plné moci je nutné, aby podpis zmocnitele na plné moci byl
úředně ověřen. Výpisy z obchodního rejstříku je třeba předkládat ne starší 3 měsíců a to
v originále nebo ověřené kopii. Veškeré výše uvedené listiny (s výjimkou průkazu totožnosti)
budou dražebníkem archivovány.
Účastníkem dražby může být pouze provozovatel daňového skladu pro komoditu líh ve smyslu
ust. §19, 19a, 19b a 19c zákona o spotřebních daních. Účastník dražby současně musí být
držitelem koncese podle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změn a doplnění zákona č. 455/1991
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Sb., o živnostenské podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona
Česká národní rady č. 587/19992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů (zákon
o lihu), z důvodu toho, že předmět dražby je prodáván k přepracování. Účastník dražby je
povinen předložit platnou koncesi a platné povolení k provozování daňového skladu dle ust
§19a, 19b, 19c zákona o spotřebních daních, které zahrnuje oprávnění přijmout do daňového
skladu touto dražební vyhláškou specifikovaný předmět dražby.
Přepracování předmětu dražby dle ust. § 78 odst. 6, 7 zákona o spotřebních daních, je
podmíněno vlastnictvím povolení ke zpracování lihu již uvedeného do volného daňového
oběhu, které na žádost vydává místně příslušný celní úřad. Originál povolení nebo jeho úředně
ověřenou kopii je povinen účastník dražby předložit při zápisu k účasti na dražbě. Bez tohoto
povolení nebude zájemce o dražbu zapsán jako účastní dražby.
Účastník dražby je povinen kromě výše uvedeného splnit náležitosti uvedené v § 3 zákona
o veřejných dražbách a vyplnit čestné prohlášení. Poté se zapíše do listiny „Seznam účastníků
dražby dobrovolné“ a bude mu přiděleno dražební číslo.
XIII.
Vyloučení účasti na dražbě
Účastníky dražby nesmějí být osoby:
a) které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětu dražby,
b) na jejich majetek byl prohlášen konkurz nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo
opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho
zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání;
nikdo nesmí dražit za ně,
c) u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení
omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně,
d) vydražitel v opakované dražbě, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož
předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.
XIV.
Podmínky účasti na dražbě
Účastníci dražby jsou povinni:
a) na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost,
případně oprávnění jednat za účastníka dražby,
b) doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby podle § 3
zákona o veřejných dražbách (čestné prohlášení bude k dispozici při zápisu do dražby
u dražebníka),
c) dát se zapsat do seznamu účastníků dražby,
d) převzít dražební číslo.
Vstupné na dražbu není požadováno.
Dražba bude provedena pro vydražitele bezplatně.
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Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit
průběh dražby chování odporujícím dobrým mravům.
Veškeré písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není
dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem
písemnosti do českého jazyka.
Účastník dražby může činit svá podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno
do českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost
písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků dražby.
Podání se činí v měně CZK – koruna česká.
XV.
Úhrada ceny dosažené vydražením
Úhrada ceny dosažené vydražením se řídí ustanovením § 29 zákona o veřejných dražbách.
Cenu dosaženou dražebním nelze dodatečně snížit.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit:
a) do 15 dnů ode dne skončení dražby bezhotovostním převodem na účet dražebníka
č. 6015-27729651/0710. Je-li vydražitelem právnická osoba, uvede jako variabilní
symbol platby své IČ. Je-li vydražitelem fyzická osoba, uvede jako variabilní symbol
platby své rodné číslo. Je-li vydražitelem právnická osoba nezapsaná do obchodního
rejstříku, uvede číslo registrace, event. DIČ.
Úhrada ceny dosažené vydražením ve splátkách není přípustná. Rovněž není přípustná platba
směnkou, šekem nebo platební kartou. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit ani
započtením.
Cena dosažená vydražením hrazená prostřednictvím peněžního ústavu je uhrazena připsáním
na účet dražebníka.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhrazením ceny dosažené
vydražitelem ve lhůtě splatnosti se dražba stane zmařenou. Neuhradí-li vydražitel cenu
dosaženou vydražením ve stanoveném termínu, tak také odpovídá za škodu tímto jednáním
dražebníkovi způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou
tímto jednáním způsobil.
Vydražitel, který zmařil dražbu, nesmí být účastníkem v opakované dražbě téhož předmětu
u téhož dražebníka a nikdo nesmí dražit za něho.
XVI.
Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby
Termín prohlídky předmětu dražby je odvozen od pracovní doby dražebníka a je omezen
zejména bezpečnostním opatřením dražitele a provozovatele skladu.
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Prohlídka předmětů dražby – movité věcí, která je uskladněna ve skladovacím
a opravárenském zařízení HZS ČR v Drahanovicích (položka ze seznamu předmětů dražby č.1)
byla stanovena na termín 24.6.2019.
Zájemci o prohlídku se dostaví 24.6.2019 v 8:00 hod. na Celní úřad pro Olomoucký kraj,
pracoviště Sladkovského 37, 772 11 Olomouc, kanceláře 045, 2NP. Zde zájemce prokáže
pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky.
Neprokáže-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. Pověřený
pracovník dražebníka a zapsaní účastníci prohlídky v 8.30 hod. odjedou do skladovacího
a opravárenského zařízení HZS ČR v Drahanovicích, v němž se nachází předmět dražby č.1.
Zájemci se do těchto prostor dopraví vlastními dopravními prostředky. Dražebník dopravu
nezabezpečuje. Ve skladovém areálu platí přísná bezpečnostní opatření. Zájemce o prohlídku
je povinen se těmto opatřením podrobit.
Zájemci o prohlídku se s ohledem na předmět dražby a aktuální počasí vybaví vhodným oděvem
a obuví, aby předešli škodám na zdraví a majetku (např. pád na kluzkém povrchu, ušpinění
oděvu apod.). Dražebník za tyto škody neodpovídá.
Podrobné informace lze získat zasláním dotazu na email: podatelna580000@cs.mfcr.cz nebo
na telefonních číslech 585 112 218 kontaktní osoba Ing. Pavlína Čápková,
p.capkova@cs.mfcr.cz nebo 724 434 402 kontaktní osoba Ing. Martin Brázda,
m.brazda@cs.mfcr.cz.
XVII.
Nabytí vlastnictví, předání předmětu dražby
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby (uhradil cenu dosaženou vydražením dle
§ 29 zákona o veřejných dražbách) je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby
a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Předmět dražby předá vydražiteli
dražebník. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který
podepíše dražebník a vydražitel.
Vydražitel nese veškeré náklady s předáním a převzetím vydraženého předmětu. Nebezpečí
škody na předmětu dražby přechází z jejího dražitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti
s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí
škody a odpovědnost za škodu vydražitel (§ 32 odst. 4 a 5 zákona o veřejných dražbách).
XVIII.
Závěrečná ustanovení
Vše odměny dražebníka od vydražitele nebyla stanovena, neboť dražba bude provedena
bezúplatně.
Výše odměny dražebníka od navrhovatele nebyla stanovena, neboť navrhovatel je současně
dražebníkem.
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Dražebník upozorňuje účastníky dražby a ostatní přítomné osoby na dražbě, že průběh dražby
může být nahráván prostřednictvím audiovizuální techniky.
Ostatní záležitosti, které přímo neupravuje tato dražební vyhláška, se řídí platným a účinným
zněním zákona o veřejných dražbách a zákony souvisejícími.
Organizaci a průběh dražby, její konání bylo vyhlášeno touto dražební vyhláškou, upravuje též
Dražební řád dražebníka, který je vyvěšen na úřední desce dražebníka a v den konání dražby
bude k dispozici rovněž v dražební místnosti.
Dražebník dále upozorňuje účastníky dražby, že nesmí žádným způsobem ovlivňovat či mařit
volný průběh dražby – zde je nutné upozornit na trestný čin pletichy při veřejné dražbě dle
§ 258 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutné dbát
dodržování zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. Richard Keclík
ředitel celního úřadu
Celní úřad pro Olomoucký kraj

