
 

IV 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

A. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Dosavadní právní úprava veřejných dražeb je obsažena v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); jediná rozsáhlejší novela pochází z roku 2006. Pojmy 
užívané v zákoně však nejsou plně v souladu s pojmy užívanými v občanském zákoníku. 
Poslední novela zákona, která byla přijata zákonem č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony posílila možnost využití dražeb při zpeněžení veřejného 
majetku. Tím je, mimo jiné, naplňována vládní strategie posilování transparentních a 
nezpochybnitelných postupů při zpeněžování státního majetku. 
 
Důležitou výhodou veřejných dražeb je nadále právě její transparentnost a právní jistota. Veřejná 
kontrola vyhlašovaných dražeb vyplývá z její bezproblémové přístupnosti široké veřejnosti a též ze 
zveřejňování informací na veřejném portále centrální adresa.   
 
Popis současného právního stavu je uveden v závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace (RIA).   
 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně zhodnocení 
současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Předkládaná novela zákona se bude týkat čtyř základních oblastí. 
 

• Procesní úprava elektronických dražeb je navržena přímo v zákoně (doposud byla upravena 
zejména prováděcím předpisem), proces elektronických dražeb je popsán podrobněji s odkazem 
na technické řešení a parametry, které budou uvedeny v novém prováděcím předpisu. Jeho 
předběžné znění je pro informaci přiloženo k návrhu nové právní úpravy. 
• Upraveno je pojmosloví ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na některé 
související předpisy. Úprava se dotkne také zpřesnění některých pojmů dosavadního zákona s 
ohledem na zkušenosti z praxe. 
• Úprava týkající se odstranění nadbytečné administrativní zátěže a celkového zjednodušení 
dražebního procesu byla připravena na základě podnětů vycházejících přímo z dražební praxe. 
Řešení nijak neomezí právní jistotu všech stran dražebního procesu; dražebníkům by měla přinést 
ekonomickou úsporu. Součástí je i úprava usnadňující snazší zapojení územních samosprávných 
celků do veřejných dražeb.  
• Zcela nově je zapracována část, která umožňuje uložit sankce za porušení zákonem 
stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě; sankce se budou týkat těch oblastí, které 
mohou nejvíce ovlivnit ochranu spotřebitele – účastníka dražby, případně zlepšit právní jistotu 
navrhovatele. 
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Podrobnosti cíle a odůvodnění navrhovaných úprav jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadu regulace (RIA).   
 
Cílový právní stav nevytváří žádné problémy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen, podrobnosti jsou uvedeny v samostatné zprávě z hodnocení dopadů na rovnost žen a 
mužů, která je připojena za závěrečnou zprávu z hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
(RIA).   
  
 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
 
Hlavní problémy současné právní úpravy, jejichž vyřešení je nezbytné, jsou:   
 

• Nedostatečné zmocnění k vydání současné prováděcí vyhlášky. Při svém vzniku při 
projednávání v komisích Legislativní rady vlády byla tato norma podmíněna budoucí novelizací 
vlastního zákona s tím, že ustanovení upravující proces elektronických dražeb budou přenesena 
z vyhlášky přímo do zákona. Jde tedy o úpravu nezbytnou, neodkladnou.  
• Neexistence sankčních ustanovení, pokut. Nedostatky, které jsou zjištěny při kontrole 
veřejných dražeb, nemají oporu v možnostech sankcí či postihů. Kontrolní funkce je tak částečně 
omezena, ministerstvo pro místní rozvoj má jen omezené možnosti, jak ve spolupráci 
s živnostenskými úřady případné pochybení na základě kontrolního zjištění postihovat či jak 
zjednávat nápravu. Přestože sankce budou mít pouze účel preventivní, jejich existenci považuje 
předkladatel za nezbytnou z pohledu vyšší ochrany spotřebitele.  
• Nesoulad s občanským zákoníkem.  

 
Podrobnější vysvětlení nezbytnosti navrhovaných úprav je obsaženo v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadu regulace (RIA).   
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR  
 
Navrhovaná úprava nijak nezasahuje do ústavního pořádku ČR, nemá dopad na žádné ústavní 
principy, včetně Listiny základních práv a svobod.  
 
5. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě i 
s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na slučitelnost s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě i 
s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie.  
  
6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na soulad s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána.  
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7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady  
 
Hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet není vyčíslen, obecně lze za pozitivní ekonomický 
signál považovat podporu vyšší transparentnosti a s přihlédnutím ke zvyšujícímu se užívání 
elektronické formy komunikace a elektronických obchodů lze také za hospodářský přínos považovat 
vyšší právní jistotu v oblasti elektronických dražeb; dopady na státní rozpočet nejsou kalkulovány, 
neboť sankce mají pouze preventivní charakter a zavedení nových opatření nepřináší žádné dodatečné 
nároky na státní rozpočet ani veřejné rozpočty.    
 
Podnikatelské prostředí (dražebníci) by mělo díky novým opatřením uspořit náklady nutné na 
provádění veřejných dražeb a související administrativu, aniž budou navýšeny nároky na jejich 
administrativní zátěž. Jediná drobná změna přinášející novou zátěž je zcela zanedbatelného rozsahu.  
 
Sociální dopady nebyly identifikovány ani v oblasti ochrany rodiny či specifických skupin obyvatel, 
ani na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením či národnostní menšiny. 
 
Byl vyhodnocen malý pozitivní přínos na životní prostředí. 
 
Podrobnosti a výpočty uvedených dopadů do jednotlivých oblastí jsou obsaženy v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad (RIA).   
 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
  
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.  
 
Podrobnosti jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace (RIA).   
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Předkladatel neidentifikoval žádná nová významnější korupční rizika. Oblast nově zavedených 
sankcí/pokut bude upravena vnitřním předpisem.  
 
Podrobnosti jsou obsaženy v samostatné zprávě z hodnocení korupčních rizik (CIA), které je připojeno 
za závěrečnou zprávu z hodnocení dopadu regulace (RIA).   
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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B.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

Změna zákona o veřejných dražbách 

 

K bodu č. 1 (poznámka pod čarou č. 1) 

Zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. 
Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

Zvláštní úprava dražeb je obsažena v již uvedeném odkazu 1) k zákonu č. 427/1990 Sb., o převodech 
vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, nově je doplněn zákon č. 
280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil původní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
dále zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů.  

K bodu č. 2 (§ 2 písm. j) 

Původní text je upraven tak, aby odpovídal postupu také při elektronické dražbě. Příklepem při veřejné 
dražbě se rozumí úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon licitátora v elektronické 
dražbě spočívající ve zveřejnění informace o udělení příklepu na adrese ve veřejné datové síti, kde je 
dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o udělení příklepu všem účastníkům dražby, jimiž 
dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby. 
 
K bodu č. 3 [§ 2 písm. r) a s)] 

Od roku 2014 je možné provádět veřejné dražby i elektronicky. Z uvedeného důvodu jsou doplněny do 
ust. § 2 pojmy elektronická dražba a elektronický dražební systém, což je programové vybavení a 
technické zařízení umožňující v prostředí veřejné datové sítě (internet) provádění elektronických 
dražeb.  

K bodu č. 4 (§ 3 odst. 5) 
 
Pro upřesnění pojmů byl do některých ustanovení doplněn text insolvenční správce a správce 
konkursní podstaty, který vykonává svoji činnost podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
vyrovnání. Zákon o konkursu a vyrovnání byl sice nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ale v jeho přechodných ustanoveních je stanoveno, že pro 
konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní 
předpisy. Dobrovolné veřejné dražby, kde je navrhovatelem správce konkursní podstaty, ještě stále 
probíhají.   

K bodu č. 5 (poznámka pod čarou č. 3a, poznámka pod čarou č. 3b) 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu, tedy novou formulaci osoby blízké podle § 22 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel 
nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna 
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby 
sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 

Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro 
jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i 
pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, 
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kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti. 
 
Nahrazení pojmu podnikatelská seskupení novým pojmem koncern podle § 79 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou nebo 
osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern. 
  
Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého 
prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení 
alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu. 
 
K bodu č. 6 (§ 6 odst. 4) 
 
Pro upřesnění pojmů byl do některých ustanovení doplněn text insolvenční správce a správce 
konkursní podstaty, který vykonává svoji činnost podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
vyrovnání. Zákon o konkursu a vyrovnání byl sice nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ale v jeho přechodných ustanoveních je stanoveno, že pro 
konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní 
předpisy. Dobrovolné veřejné dražby, kde je navrhovatelem správce konkursní podstaty, ještě stále 
probíhají.   

K bodu č. 7 (§ 8 odst. 1) 
 
Do textu byl doplněn text, který upřesňuje, že při elektronické dražbě jsou úkony licitátora nahrazeny 
elektronickým dražebním systémem. Požadavky na elektronický dražební systém budou stanoveny 
v prováděcí vyhlášce. 

K bodu č. 8 (§ 9 odst. 1) 

Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – místo pojmu podnik se nově používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační 
složka je nahrazena slovem pobočka.  

K bodu č. 9 (§ 10 odst. 1) 

Písemnosti se zasílají poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou, 
případně je lze předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny. 

Z důvodu snížení nákladů byl zpracován návrh na doručování doporučenou zásilkou správci daně, 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, Všeobecné zdravotní pojišťovně, České správě sociálního 
zabezpečení.   
 
V ostatních případech zůstává povinnost doručovat s dodejkou a do vlastních rukou (doporučená 
zásilka – podle váhy – 38 Kč, s dodejkou do vlastních rukou 69 Kč). 
Uživatelé datových schránek mohou doručovat i tímto způsobem doručování. 
 
K bodu č. 10 (§ 12 odst. 4) 

Vzhledem k vývoji v možnostech uveřejnění a inzerce je navrhováno vypustit jako způsob zveřejnění 
způsobem v místě obvyklým možnost uveřejnění v periodickém tisku určeném pro území územního 
samosprávného celku, v jehož obvodu se předmět dražby – nemovitost – nachází. Je nutné, aby 
dražebník uveřejnil na úřední desce územního samosprávného celku alespoň základní údaje 
o předmětu dražby, místě a času konání dražby, nejnižším podání, výši minimálního příhozu a 
odhadnuté nebo zjištěné ceně, jakož i údaj o tom, kde se lze seznámit s úplným textem dražební 
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vyhlášky. 
 
K bodu č. 11 (§ 13 odst. 1)  

Umožňuje se delší prodleva mezi datem vyhotovení odhadu předmětu dražby a dnem konání první 
dražby.  V den konání dražby nesmí být nově odhad starší devíti měsíců namísto původních šesti 
měsíců. To vychází z požadavků praxe a odpovídá časové náročnosti zpracování podkladů pro dražbu 
a její přípravy. 
 
K bodu č. 12 (§ 13 odst. 1) 

Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – místo pojmu podnik se nově používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační 
složka je nahrazena slovem pobočka.  

K bodu č. 13 (poznámka pod čarou č. 7, poznámka pod čarou č. 8) 

Jedná se o legislativně technickou změnu. Podle § 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je 
obchodní závod organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží 
k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. 
 
Podle § 503 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je pobočka taková část závodu, která 
vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. 
  
Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační 
složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku.  
 
K bodu č. 14 (§ 14 odst. 3) 
 
Složení dražební jistoty může být s omezením podle 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, 
provedeno v hotovosti nebo bezhotovostně složením na účet dražebníka. Dražebník musí v dražební 
vyhlášce informovat případné zájemce o dražbu o lhůtě ke složení dražební jistoty. Tato lhůta je podle 
požadavků z praxe stanovena nově.  
 
Navrhovaná úprava odstraňuje nejasnosti v možnostech pro skládání dražební jistoty. Dražební jistotu 
je možné složit v penězích (v hotovosti do maximální výše podle zákona č. 254/2004 Sb. – nyní 
270 000 Kč), složením na účet, bezhotovostním převodem nebo jako bankovní záruku. Konec lhůty 
pro složení dražební jistoty je možné stanovit na dřívější okamžik, než je zahájení dražby, nově 
u všech způsobů pro její složení; dřívější okamžik je nově stanoven na 2 pracovní dny před konáním 
dražby. Navrhovaná změna tak před zahájením dražby dává dražebníkům dostatek času na ověření, 
zda byla dražební jistota složena (zejména v případě skládání na účet dražebníka).  

K bodu č. 15 (§ 15 odst. 1) 

Je vypuštěn text „účastníkům dražby“, protože podle § 2 písm. c) zákona je účastníkem dražby osoba 
přítomná při dražbě, která se dostavila nebo přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, 
a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem.  

K bodu č. 16 (§ 15 odst. 2) 

Odstavec se zrušuje. Při veřejné dražbě bude povinná pouze jedna prohlídka předmětu dražby u všech 
druhů předmětu dražby, ostatní prohlídky budou provedeny podle dohody dražebníka a navrhovatele 
dražby s ohledem na předmět dražby (volné pozemky, domy, jednotky). 
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K bodu č. 17 (§ 16 odst. 4)  

V praxi je velká většina listin poskytována dražebníkům v podobě úředně ověřených kopií 
vyhotovených právě pro tento účel, tudíž osoby, které jimi dokládají svá práva, je vrátit nepotřebují 
a jejich vrácení neočekávají. Přesto jim je dražebníci v současnosti mají povinnost vracet, což se jeví 
jako nákladné a neúčelné. Nově proto bude dražebník povinen vrátit listiny pouze na vyžádání 
(pravděpodobně půjde zejména o případy, kdy bylo poskytnuto originální vyhotovení listiny). 
 
K bodu č. 18 - 27 (§ 16a – 16f) 

Právní úprava elektronických dražeb byla z velké části převzata z vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení 
podmínek postupu při elektronické dražbě. Ustanovení § 16a – 16f obsahují přesný postup 
pro dražebníky i zájemce o dražbu, specifika postupu při elektronické dražbě oproti dražbě prováděné 
klasicky. Jsou uvedena ustanovení, která se při elektronické dražbě nepoužijí. V ostatních případech se 
používají obecná ustanovení zákona o veřejných dražbách. V ust. § 16a je upřesněno, kde probíhá 
elektronická veřejná dražba a povinnost dražebníka zajistit přenos datových zpráv od účastníků 
elektronické dražby. Dále je pojem dražitel nahrazen pojmem účastník dražby, neboť celý zákon 
používá (a v ust. § 2 definuje) pouze spojení účastník dražby. Písm. b) v ust. § 16a je nahrazeno 
novými ustanoveními upravujícími vlastní proces elektronické dražby (ten je dosud upraven 
v prováděcím předpisu – vyhlášce). Dále je jednoznačně stanovena minimální doba trvání elektronické 
dražby tak, aby měli všichni účastníci dostatečný časový prostor pro zvážení učinění nabídky. 
Vzhledem k tomu, že vlastní proces veřejné dražby je upraven přímo v zákoně, došlo k úpravě 
formulace zmocnění ministerstva k vydání vyhlášky, která bude upravovat technické požadavky na 
elektronické dražební systémy. 
 
K bodu č. 28 (§ 17 odst. 3, poznámka pod čarou č. 11a)  

Jedná se o legislativně technickou změnu. Vychází z toho, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
pojímá definici věci mnohem šířeji než předchozí právní úprava. Podle § 489 občanského zákoníku je 
věcí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.  
 
Dosavadní znění § 17 odst. 3 zákona o veřejných dražbách jako možné předměty dražby vyjmenovává 
věc, podnik nebo jeho část nebo jinou věc hromadnou, soubor věcí, byt nebo nebytový prostor 
a převoditelné majetkové právo. Podle nového pojetí věci je tento výčet nesystematický, neboť 
všechny jeho prvky (podnik, byt atd.) jsou věcmi. Není proto logické, aby vedle pojmu „věc“ byly 
ještě některé konkrétní věci zvlášť vyjmenované. Pro srozumitelnost ustanovení tedy ponecháváme 
pouze pojem „věc“ s tím, že v sobě přirozeně obsahuje i všechny prvky dosavadního výčtu.  
 
K bodu č. 29 (§ 17 odst. 4) 

Komentář shodný jako u bodu č. 4 (§ 3 odst. 5) a dalších. Jedná se o úpravu textu podle platné právní 
úpravy konkursu a vyrovnání, úpadku a způsobů jeho řešení. 

K bodu č. 30 (§ 17 odst. 5)  

V odstavci se vypouští slovo „zákonné“ předkupní právo spoluvlastníků, protože zákonné předkupní 
právo mezi spoluvlastníky zrušil občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Předkupní právo mezi 
spoluvlastníky může nadále vzniknout např. smlouvou, rozhodnutím soudu, rozhodnutím 
při projednání dědictví apod. 

K bodu č. 31 (§ 17 odst. 5) 

Komentář shodný jako u bodu č. 4 a dalších. Jedná se o úpravu textu podle platné právní úpravy 
konkursu a vyrovnání, úpadku a způsobů jeho řešení. 
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K bodu č. 32 (poznámka pod čarou č. 13) 

Podle § 1187 občanského zákoníku vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku 
na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním 
převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem 
v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její 
účinnosti. Je-li nájemcem právnická osoba, ustanovení o předkupním právu se nepoužije. 
 
K bodu č. 33 (§ 17 odst. 7) 

Komentář shodný jako u bodu č. 4 a dalších. Jedná se o úpravu textu podle platné právní úpravy 
konkursu a vyrovnání, úpadku a způsobů jeho řešení. 

K bodu č. 34 (§ 17 odst. 9)  

Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – místo pojmu podnik se nově používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační 
složka je nahrazena slovem pobočka.  

K bodu č. 35 (§ 18 odst. 2) 

Nově bude možné vybírat odměnu za provedení dražby také od vydražitele, informace o tom musí být 
uvedena v dražební vyhlášce. Tato úprava již platí u veřejných dražeb movitých věcí, nově tedy bude 
umožněna i u věcí nemovitých. 
Vybírat odměnu od vydražitele i navrhovatele bude možné pouze u veřejných dražeb dobrovolných. 

K bodu č. 36 (§ 18 odst. 3) 

Odstavec se zrušuje. Původní ustanovení upravovalo odchylný výpočet odměny dražebníka, pokud byl 
navrhovatelem veřejné dobrovolné dražby insolvenční správce. Přesnou úpravu výše odměny 
dražebníka, pokud se draží majetková podstata z insolvenčního nebo konkursního řízení, obsahuje 
insolvenční zákon. Náklady spojené se zpeněžením (také ve veřejné dražbě) lze odečíst nejvýše 
v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku 
zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. 

K bodu č. 37 (k § 19 odst. 2)    

Nově bude možné vybírat odměnu za provedení dražby také od vydražitele. Způsob vybírání odměny 
musí být sjednán ve smlouvě o provedení dražby a informace o tom musí být uvedena v dražební 
vyhlášce. Toto zatím bylo možné pouze u dražby movitých věcí. 

K bodu č. 38 (k § 19 odst. 4) 

Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – místo pojmu podnik se nově 
používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační složka je nahrazena slovem pobočka.  

K bodu č. 39 (poznámka pod čarou č. 14) 

Jedná se o legislativně technickou změnu. Zákon o zadávání veřejných zakázek byl zrušen. Nově je 
platný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabývá účinnosti od 1. 10. 2016.  
 
K bodu č. 40 [§ 20 odst. 1 písm. d)] 
 
Práva, která při veřejné dražbě nezanikají, se liší podle toho, zda se jedná o dražbu dobrovolnou nebo 
nedobrovolnou. Může se jednat o věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, 
zástavní práva a podobně. Z důvodu dostatečné informovanosti a právní jistoty zájemců o dražbu, 
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účastníků dražby, osob, jimž práva svědčí, je nutné v dražební vyhlášce uvést všechna práva, která 
při změně vlastnictví při veřejné dražbě nezaniknou.  
 
K bodu č. 41 [§ 20 odst. 3, § 20 odst. 5 písm. c)] 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – místo pojmu podnik se nově používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační 
složka je nahrazena slovem pobočka.  
 
K bodu č. 42 [k § 20 odst. 5 písm. c)] 
 
Změna doručování dražební vyhlášky správci daně vlastníka, místo původního navrhovatele. 
Navrhovatelem může být i správce konkursní podstaty nebo insolvenční správce, a správci daně 
potřebují informaci o veřejné dražbě majetku ve vlastnictví osoby, která je např. v insolvenčním řízení.   
 
K bodu č. 43 [k § 20 odst. 5 písm. d)] 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – místo pojmu podnik se nově používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační 
složka je nahrazena slovem pobočka.  

K bodu č. 44 [§ 22 odst. 1 písm. e)] 

Komentář jako u bodu č. 6 – správce konkursní podstaty. 

K bodu č. 45 (§ 22 odst. 2) 

Odstavec se zrušuje. Je-li dražebníkem orgán státní správy, Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nebo územní samosprávný celek, je vhodné ponechat obecnou úpravu. Ustanovení, která 
pro výše uvedené dražebníky neplatí, jsou zřejmá z textu zákona o veřejných dražbách (např. 
§ 22 odst. 1 písm. i), které se týká zániku živnostenského oprávnění - tito dražebníci mohou dražit jen 
svůj vlastní majetek (nebo majetek státu) a živnostenské oprávnění nepotřebují.  
 
K bodu č. 46 (§ 23 odst. 11) 

V zákoně o veřejných dražbách je stanoveno, že pokud učiní několik účastníků dražby současně 
podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. 
Obdobný postup je vhodné upravit i pro případ, kdy má-li některý z účastníků dražby předkupní právo 
k předmětu dražby a doloží toto právo listinami, není stanoveným příhozem vázán. Pokud učiní tento 
účastník dražby podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li více 
účastníků dražby s předkupním právem, kteří učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, 
rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. 

K bodu č. 47 (§ 25 odst. 1, § 49 odst. 1) 

Zákon o veřejných dražbách upravoval, že opakovaná dražba se uskuteční na základě smlouvy 
o provedení opakované dražby uzavřené mezi navrhovatelem předchozí dražby a dražebníkem, který 
prováděl předchozí dražbu, pokud předmět dražby nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena 
vydražitelem; dražebník v tom případě nemusí zajišťovat nový odhad předmětu dražby, pokud má 
k dispozici odhad ne starší 1 roku před konáním opakované dražby. Smlouva o provedení opakované 
dražby musí být uzavřena do 10 dnů po doručení protokolu o provedené dražbě nebo vyrozumění 
o zmaření dražby. Nová úprava umožňuje, aby možnost provedení opakované dražby mohla být 
nahrazena ujednáním mezi navrhovatelem a dražebníkem přímo ve smlouvě o provedení první dražby. 
Dražba může být prováděna opakovaně vícekrát. 
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K bodu č. 48 (§ 26 odst. 1) 
 
Dosud bylo možné konat společnou dražbu pouze, pokud předmětem dražby byly movité věci a žádná 
z těchto věcí nepřesáhla hodnotu 1 000 000 Kč. V praxi se však vyskytují dražby, které by bylo 
vhodné organizovat jako společné, např. více pozemků či bytů ve vlastnictví jednoho navrhovatele. 
Pokud se koná společná dražba předmětů dražby, je dražebník povinen určit pořadí, v němž budou 
draženy. Vyvolání se provede u každého předmětu dražby zvlášť. Ve vyvolání musí být uvedeno 
i pořadové číslo předmětu dražby.  
 
K bodu č. 49 [§ 27 odst. 2 písm. h)] 
 
Je zrušen text, že součástí protokolu je podepsaný stejnopis dražební vyhlášky a jeho případné 
dodatky, protože je to v praxi považováno za nadbytečné.  
 
K bodu č. 50 (§ 27 odst. 3) 
 
Při veřejné dražbě ukládá zákon povinnost podepsat protokol o provedené dražbě dražebníkovi, 
licitátorovi a vydražiteli. Odmítne-li vydražitel protokol o provedené dražbě podepsat, uvede to 
dražebník v protokolu. U elektronické dražby je úprava z praktických důvodů odlišná – protokol 
o provedené dražbě podepíše jen dražebník. 
 
K bodu č. 51 (§ 27 odst. 6, § 50 odst. 6) 
 
Pro upřesnění postupu zašle dražebník protokol o provedené dobrovolné dražbě ve lhůtě do 5 dnů ode 
dne konání dražby osobám uvedeným v § 20 odst. 5, v případě elektronické dražby i vydražiteli (ten 
nemá možnost po skončení dražby protokol podepsat). 
 
Protokol o provedené nedobrovolné dražbě (§ 50 odst. 6) zašle dražebník do 5 dnů ode dne konání 
dražby osobám uvedeným v § 43 odst. 5 (dražebním věřitelům, vlastníkovi, zástavci, dlužníkovi, 
osobám, které mají zapsané právo k předmětu dražby v katastru nemovitostí nebo v jiné evidenci, 
listinách apod., správci daně, státu, České správě sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní 
pojišťovně), v případě elektronické dražby i vydražiteli. Jedná se o speciální úpravu pro elektronické 
dražby, protože není možné předat ihned po dražbě vydražiteli protokol o provedené dražbě.  
 
K bodu č. 52 (§ 27 odst. 7) 
 
Dosavadní úprava ukládala dražebníkovi povinnost v případě, že dražební vyhláška byla uveřejněna na 
centrální adrese, uveřejnit tam i výpis z protokolu o provedené dražbě (údaje z protokolu o provedené 
dražbě). Zákon však nestanovoval lhůtu pro uveřejnění. V praxi tak někteří dražebníci na centrální 
adrese údaje z protokolu o provedené dražbě neuveřejňují vůbec. Z důvodů informovanosti účastníků 
dražby, případných zájemců o dražbu a veřejnosti je stanovena lhůta pro uveřejnění, která je stejná 
jako pro zaslání protokolu o provedené dražbě osobám uvedeným v zákoně. 
 
K bodu č. 53 (§ 28 odst. 3) 
 
Je-li dražba zmařena vydražitelem, náklady zmařené dražby se uhradí tak, že dražební jistota složená 
vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. V případě konání 
opakovaných dražeb se použije dražební jistota včetně jejího příslušenství na nejblíže následující 
opakovanou dražbu po zmařené dražbě. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající 
část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Nová formulace tak odstraňuje nejasnosti o 
použití dražební jistoty v případě zmařené dražby a jejím opakování vícekrát. 
 
K bodu č. 54, 55 a 56 [§ 29 odst. 3 a § 29 odst. 3 písm. a) a b)] 
 
Z praktických důvodů je zrušeno ustanovení o úhradě ceny dosažené vydražením nižší než 200 000 
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Kč, kdy byl vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. Nově je 
stanovena jednotná lhůta 10 dnů pro úhradu ceny dosažené vydražením nepřesahující 500 000 Kč. Je-
li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, dražebník pro její úhradu stanoví v dražební 
vyhlášce lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů a delší než 120 dnů.  
 
K bodu č. 57 (§ 29 odst. 4) 
 
Jedná se o upřesnění - zaplacení ceny dosažené vydražením se bude řídit ustanovením § 29 odst. 2 a 4, 
i pokud byla vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky. Vydražitel je povinen 
uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve stanovené lhůtě.  
 
K bodu č. 58, 59 a 60 (§ 30 odst. 2, 3 a § 31 odst. 2) 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – místo pojmu podnik se nově používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační 
složka je nahrazena slovem pobočka.  

Podle stávající právní úpravy byl dražebník povinen zaslat jeden stejnopis nabývacího titulu na 
příslušné katastrální pracoviště. Protože však podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) není dražebník účastníkem řízení o vkladu vlastnického práva, je tato povinnost 
v současné době nadbytečná, neboť návrh na vklad vlastnického práva může podat pouze ten, jehož 
právo zaniká nebo vzniká (tedy bývalý vlastník nebo vydražitel). Z uvedeného důvodu předá 
dražebník o jeden stejnopis nabývacího titulu vydražiteli více, aby tento mohl podat návrh na vklad 
vlastnického práva sám. 

K bodu č. 61 (§ 31 odst. 3) 
 
Odstavec se zrušuje. Důvodem je sjednocení postupu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrálním zákonem), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
Navrhovatelem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je původní vlastník nebo nový 
vlastník, případně oba společně. Dražebník podle nové právní úpravy již není účastníkem řízení 
o vkladu vlastnického práva. 
 
K bodu č. 62 (§ 31 odst. 4, § 54 odst. 4) 
   
Je upřesněno, že součástí každého potvrzení o nabytí vlastnictví je stejnopis protokolu o dražbě včetně 
stejnopisu dražební vyhlášky podepsaného navrhovatelem. Listiny dokládající změnu vlastnického 
práva musí být vyhotoveny ve stejném provedení a se stejnými přílohami.  
 
K bodu č. 63 (§ 32 odst. 2) 
 
Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – místo pojmu podnik se nově 
používá pojem obchodní závod a jeho původní organizační složka je nahrazena slovem pobočka. 

K bodu č. 64 (poznámka pod čarou č. 16a, poznámka pod čarou č. 17)  
 

Podle ustanovení § 1310 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku může být zástavou každá věc, 
s níž lze obchodovat. Zástavní právo lze zřídit i k věci, k níž zástavnímu dlužníku vznikne vlastnické 
právo teprve v budoucnu. Je-li taková věc zapsána ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, 
zapíše se k ní zástavní právo, pokud s tím vlastník věci souhlasí. 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení omezení nabývat vlastnictví k věcem, jejichž 
vlastníkem byl při zahájení řízení dlužník pro vedoucí pracovníky dlužníka a osoby jim blízké podle 
zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto 
ustanovením jsou neplatné. 
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Podle § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, rovněž nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dlužník, osoby 
mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto 
ustanovením jsou neplatné.  
 
Ustanovení se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka a osoby jim blízké, osoby, které 
vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení 
rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou 
majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře 
dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině 
základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze 
věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty. 
  
K bodu č. 65 (§ 40 odst. 3) 
 
Jedná se o legislativně technickou změnu. Nahrazení pojmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku – dříve právní úkon, nyní právní jednání.  
 
K bodu č. 66 [§ 43 odst. 1 písm. d)] 
 
Dražební vyhláška musí obsahovat informace o zápisech a jiných omezeních vlastnického práva, která 
při veřejné nedobrovolné dražbě nezaniknou. Důvodem je dostatečná informovanost a právní jistota 
zájemců o dražbu, účastníků dražby a osob, jimž práva svědčí.  
 
K bodu č. 67 [§ 43 odst. 1 písm. f)] 
 
Dražební vyhláška musí obsahovat, pokud je požadováno složení dražební jistoty, mimo způsobu 
a lhůty pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem 
o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení, popřípadě lze-li složit dražební 
jistotu platební kartou nebo šekem. Tato možnost se připouští u veřejných dražeb dobrovolných a není 
důvod ji nepřipustit i u veřejných dražeb nedobrovolných. 
 
K bodu č. 68 [§ 43 odst. 1 písm. g)] 
 
Způsob úhrady ceny dosažené vydražením je určen dohodou dražebního věřitele a dražebníka a je 
uveden v dražební vyhlášce.  
 
K bodu č. 69 [§ 46 odst. 1 písm. f)] 
 
Pro upřesnění pojmů byl do některých ustanovení zákona doplněn text insolvenční správce a správce 
konkursní podstaty, který vykonává svoji činnost podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
vyrovnání. Zákon o konkursu a vyrovnání byl sice nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ale v jeho přechodných ustanoveních je stanoveno, že pro 
konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní 
předpisy. Dobrovolné veřejné dražby, kde je navrhovatelem správce konkursní podstaty, ještě stále 
probíhají. Upuštění od dražby z důvodu zahájení insolvenčního řízení je nutné provést do zahájení 
dražby, nejsou stanoveny žádné důvody, pro které by tato povinnost neměla být splněna. 

K bodu č. 70 (§ 46a odst. 1) 
 
Pokud nelze dražbu provést v původním termínu proto, že bylo vydáno rozhodnutí soudu nebo 
správního orgánu o předběžném opatření, nebo byla podána žaloba na vyslovení nepřípustnosti 
prodeje zástavy, anebo v důsledku zásahu vyšší moci, dražebník v těchto případech neupustí dražebník 
od dražby, ale dražba se ve stanoveném termínu nekoná. Informaci o nekonání dražby je nutné 
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z důvodu informovanosti zájemců o dražbu a účastníků dražby, kteří složili dražební jistotu, oznámit 
ve lhůtě do 5 dnů od těchto zjištění na centrální adresu. Dražbu je pak možné provést do 90 dnů poté, 
kdy se dražebník dozví o pominutí překážky. Povinnost oznámit nekonání dražby na centrální adresu 
zatím nebyla v zákoně o veřejných dražbách upravena. Z důvodu informovanosti zájemců o dražbu je 
tato úprava vhodná.  
  
K bodu č. 71 (§ 46a odst. 2 a § 46b odst. 2) 
 
Pokud bude prováděna dražba po pominutí překážky uvedené v § 46a odst. 1, je dražebník povinen 
uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna dražební vyhláška, dodatek k této dražební 
vyhlášce. Vzhledem k tomu, že bude povinná pouze jedna prohlídka předmětu dražby (ostatní 
prohlídky může dohodnout dražebník s navrhovatelem dražby podle potřeby), mění se odpovídajícím 
způsobem text zákona.  
 
K bodu č. 72 (§ 47 odst. 10) 
 
Záměna slova dražitelů za text účastníků dražby, protože je to pojem používaný i v jiných částech 
zákona. Slovo dražitelé používají např. exekutoři při dražbě z důvodu výkonu rozhodnutí nebo 
finanční úřady při dražbě podle daňového řádu. Zákon o veřejných dražbách v ust. § 2 definuje a 
následně používá pouze pojem účastník dražby. 
 
K bodu č. 73 (§ 47 odst. 11) 
 
Odstavec se zrušuje. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zrušil zákonné předkupní právo 
spoluvlastníků. Přestože spoluvlastník se svým podílem může nakládat podle své vůle, musí 
v některých případech brát ohled i na práva ostatních spoluvlastníků. Pokud se jeden ze spoluvlastníků 
rozhodne svůj podíl převést na jinou osobu, mají v určitých případech ostatní spoluvlastníci k podílu 
předkupní právo. 
 
Spoluvlastníci mají předkupní právo v tom případě, kdy spoluvlastnictví bylo založeno některým 
z pořízení pro případ smrti (tj. zejména na základě závěti), nebo jinou právní skutečností, kdy 
spoluvlastníci nemohli od počátku ovlivnit svá práva a povinnosti. Předkupní právo mají 
spoluvlastníci jen po dobu 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví, po uplynutí této doby předkupní 
právo zaniká. Pokud mají spoluvlastníci zájem, aby jim vzniklo předkupní právo, musí tak učinit 
uzavřením smlouvy o zřízení předkupního práva, podmínkou je zavkladování smlouvy do katastru 
nemovitostí.  

 
K bodu č. 74 (§ 47 původní odst. 12, nově odst. 11) 
 
Úprava postupu v případě, je-li více účastníků dražby s předkupním právem, kteří učiní podání 
ve stejné výši jako nejvyšší podání, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí, byla 
upravena pouze pro dobrovolné dražby. Nová úprava sjednocuje postup pro případ při uplatnění 
předkupního práva více osobami, kterým toto právo svědčí. Další možností je nabytí do podílového 
spoluvlastnictví, ale je nutné se o tom písemně dohodnout před dražbou.  
 
K bodu č. 75 (§ 48 odst. 2 a 5) 
 
Vzhledem k výkladovým nejasnostem lhůty „bez zbytečného odkladu“, do které vyrozumí dražebník 
osoby uvedené v zákoně o zmaření dražby nebo o neplatnosti dražby a zveřejní tuto informaci 
na centrální adrese, je tato lhůta zpřesněna na 5 dnů. Lhůta běží ode dne zmaření dražby nebo ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí o neplatnosti dražby. 
 
K bodu č. 76 (§ 48 odst. 4) 
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Legislativně technická úprava odkazů. 
 
K bodu č. 77 (§ 50 odst. 4) 
 
Po dražbě podepíší protokol o provedené dražbě dražebník, licitátor a vydražitel.  V případě 
elektronické dražby podepíše protokol o provedené dražbě pouze dražebník. Původní úprava není pro 
elektronické dražby vhodná, neboť vydražitel nemá možnost po skončení dražby protokol o provedené 
dražbě podepsat.  
 
K bodu č. 78 (§ 50 odst. 7) 
 
Dosavadní úprava ukládala dražebníkovi povinnost v případě, že dražební vyhláška byla uveřejněna na 
centrální adrese, uveřejnit tam i výpis z protokolu o provedené dražbě (údaje z protokolu o provedené 
dražbě). Zákon však nestanovoval lhůtu pro uveřejnění. V praxi tak někteří dražebníci na centrální 
adrese údaje z protokolu o provedené dražbě neuveřejňují vůbec. Z důvodů informovanosti účastníků 
dražby, případných zájemců o dražbu a veřejnosti je stanovena lhůta pro uveřejnění, která je stejná 
jako pro zaslání protokolu o provedené dražbě osobám uvedeným v zákoně.  
 
K bodu č. 79, 80 a 81 (§ 52 odst. 2, 3, 4)  
 
Dražební jistota a její příslušenství se započítají vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající 
část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi do 30 dnů od skončení 
dražby. Odstavec 3 se zrušuje, lhůta pro doplacení ceny dosažené vydražením je nově jednotná bez 
ohledu na výši ceny dosažené vydražením.  
 
Po zrušení § 52 odst. 3 je nově upraven text odstavce 4. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota 
ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši 
ve lhůtě podle odstavce 2; dražebník je povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené 
vydražením vrátit vydražiteli záruční listiny.  
 
K bodu č. 82 (§ 54 odst. 2) 
 
Změna postupu při zavkladování vlastnického práva k nemovitosti (shodně jako u dobrovolných 
dražeb - § 31 odst. 4) - navrhovatelem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je původní 
vlastník nebo nový vlastník, případně oba společně. Dražebník podle nové právní úpravy již není 
účastníkem řízení o vkladu vlastnického práva. Proto je nově upraveno, jde-li o nemovitost, obdrží 
vydražitel místo původních dvou vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví tři vyhotovení, z nichž 
jedno předá s návrhem na vklad vlastnického práva příslušnému katastrálnímu úřadu.  
 
K bodu č. 83 (§ 54 odst. 3) 
 
Zrušuje se první věta odstavce. Je doplněno, že v potvrzení o nabytí vlastnictví musí být uvedeno, 
která věcná práva k předmětu dražby zanikla. Podle stávající právní úpravy v případě veřejných dražeb 
nedobrovolných je pro vydražitele zásadní informace, zda přechodem vlastnictví zanikla všechna 
zástavní práva či zda některá na něj budou přecházet. Jedná se zejména o ta zástavní práva zajišťující 
pohledávky, která jsou z hlediska svého vzniku starší než nejstarší zástavní právo zajišťující 
přihlášenou pohledávku. 
 
K bodu č. 84 (§ 61a) 
 
Novelou se do zákona vkládají ustanovení o přestupcích, jsou popsány skutkové podstaty přestupků 
dražebníků a stanoveny pokuty. O přestupcích rozhoduje ministerstvo, posuzuje porušení zákona 
o veřejných dražbách dražebníky, které zjistí při kontrolní činnosti, vykonávané podle kontrolního 
řádu. Za závažné přestupky bude možné uložit pokutu do výše 100 000 Kč, za méně závažné do výše 
50 000 Kč. V případě nezaplacení pokuty ve lhůtě stanovené v pravomocném rozhodnutí o uložení 
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pokuty bude postupováno podle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. Podle § 8 je 
celní úřad obecným správcem daně podle správního řádu a vykonává správu placení peněžitých plnění 
v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních 
samosprávných celků postupem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, bude výkon rozhodnutí 
vykonávat místně příslušný celní úřad. Pokuty jsou příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost 
orgánu, který pokutu uložil. Výše pokut byla odvozena od výše pokut za srovnatelná pochybení, 
např. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v části přestupky na úseku podnikání.  

Zákon o veřejných dražbách dosud neumožňoval ministerstvu uložení sankcí dražebníkovi za jeho 
pochybení. Pouze v § 6 odst. 5 je upravena možnost pro živnostenské úřady, aby za závažné porušení 
bylo dražebníkovi zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění. 

Takto lze postupovat, jen pokud dražebník porušil některou z následujících povinností:  

- upustit od dražby, ač tak byl povinen učinit,  
- do 30 dnů od vydání koncese uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by 

mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka, 
- dražebník provádějící nedobrovolné dražby, je-li právnickou osobou, musí jeho základní 

kapitál, popřípadě zapisovaný základní kapitál činit alespoň 5 000 000 Kč a musí být v plném 
rozsahu splacen,  

- jeho povinnost pojištění musí být splněna tak, aby výše pojistného plnění činila alespoň 35 
000 000 Kč, 

- mít svou účetní závěrku ověřenu auditorem podle zvláštního právního předpisu, 
- je-li navrhovatelem správce konkursní podstaty nebo insolvenční správce, nesmí se na dražbě 

podílet jako dražebník. Je-li navrhovatelem správce konkursní podstaty nebo insolvenční 
správce, který je právnickou osobou, nesmí dražbu provádět dražebník, který je ve vztahu 
k navrhovateli společníkem, osobou tvořící s ním koncern, jeho statutárním orgánem nebo 
členem jeho statutárního nebo jiného orgánu anebo jeho zaměstnancem, ani dražebník, jehož 
je navrhovatel společníkem. Je-li navrhovatelem správce konkursní podstaty nebo insolvenční 
správce, který je fyzickou osobou, nesmí dražbu provádět dražebník, který je ve vztahu 
k navrhovateli osobou blízkou nebo jeho zaměstnancem, ani dražebník, jehož je navrhovatel 
společníkem, statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu anebo 
jeho zaměstnancem.  
 

V řízení o nově upravených skutkových podstatách přestupků se bude postupovat podle Zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.). Tento zákon upravuje podmínky 
odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, 
postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. 
Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho 
spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám 
a k osobě pachatele.  

Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce odpovídající 
závažnosti a počtu pochybení. Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává 
ministerstvo.  

Dražebník se dopustí přestupku tím, že  
 
a) nezajistí odhad nebo znalecký posudek podle § 13 odst. 1, 

− odhad (např. u movitých věcí) nebo znalecký posudek (např. nemovitostí) je důležitým 
podkladem pro veřejnou dražbu, obsahuje podrobný popis předmětu dražby, hodnotu 
předmětu dražby, v místě a čase obvyklou, popis závad, které v důsledku přechodu vlastnictví 
nezaniknou,  

− znalecký posudek - zejména při nedobrovolných dražbách je významnou ochranou 
navrhovatele dražby i dražebníka, u dobrovolných dražeb v případech, kde navrhovatelem 
je insolvenční správce, jsou důvody obdobné jako u dražeb nedobrovolných. V případě, 
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že navrhovatelem je vlastník a nikoli ten, kdo má jen práva vlastníka, posudek obsahuje 
odborný popis nemovitosti, hodnotu předmětu dražby, navrhovatel dražby má možnost určit 
nejnižší podání bez ohledu na výši odhadu. Zde může mít odhad i obchodní význam, zejména 
v případě, kdy je nejnižší podání stanoveno výrazně pod odhadem, 

− pro veřejnou dražbu je důležitá nejen cena, ale zejména i odborný popis nemovitosti, včetně 
stavebních a jiných závad, které dražebník, pokud např. nemá odborné vzdělání ve stavebním 
oboru, nemůže znát ani předvídat (např. pravomocný demoliční výměr na předmět dražby, 
….).  

b) neuvede v dražební vyhlášce údaje podle § 16a odst. 4 písm. a) a b), § 20 odst. 1 nebo § 43 odst. 1, 
Jedná se základní informace, které jsou pro zájemce či účastníka dražby důležité,   

− dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede:  
a) že jde o dražbu dobrovolnou, a jde-li o opakovanou dražbu, i tuto skutečnost, 
b) označení dražebníka, 
c) místo, datum a čas zahájení dražby, 
d) označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby 
váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu 
dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu, 
a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost, 
e) nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, 
f) požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu 
místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši 
dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou 
nebo šekem, 
g) způsob úhrady ceny dosažené vydražením, 
h) datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, u věcí movitých též místo konání prohlídky 
a organizační opatření k zabezpečení prohlídky, 
i) u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy, 
j) podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli, 
k) případné upozornění, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, 
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby 
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že navrhovatel 
zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném 
dražební vyhláškou, 
l) lhůtu pro uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč, 
m) výši odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost či ujednání 
o tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně,  

− při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce stanoví rovněž  
a) způsob registrace účastníků dražby,  
b) konec doby, během které lze činit podání, přičemž tato doba nesmí být kratší než 10 minut,  

− při veřejné nedobrovolné dražbě dražebník uvede 
a) že jde o dražbu nedobrovolnou, a jde-li o opakovanou dražbu, i tuto skutečnost, 
b) označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka předmětu dražby, dlužníka, popřípadě 
zástavce, je-li osobou odlišnou od vlastníka předmětu dražby, 
 i) upozornění, že osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit 
dražebníkovi své právo stanoveným způsobem, 
j) výčet přihlášených pohledávek dražebních věřitelů, 
k) podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli, 
l) upozornění pro dražební věřitele, že mohou u dražebníka přihlásit stanoveným způsobem 
své pohledávky, 
m) upozornění pro účastníky dražby o lhůtě k úhradě ceny dosažené vydražením 
a o případných následcích neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě,  
n) případné upozornění, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, 
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby 
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že navrhovatel 
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za nesprávnost takových údajů zcela nebo zčásti neodpovídá. 
 
c) neuzavře smlouvu o provedení dražby podle § 19 nebo § 39, 
Veřejnou dobrovolnou dražbu lze provést jen, pokud je uzavřena písemná smlouva o provedení dražby 
mezi dražebníkem a vlastníkem předmětu dražby nebo osoby, která má práva vlastníka na základě 
zákona, rozhodnutí soudu apod. – např. konkursní, insolvenční správce, výjimky jsou stanoveny pro 
orgány státní správy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní samosprávné celky, 
které mohou dražit jen vlastní majetek, nebo v prvých dvou případech majetek, ke kterému mají právo 
hospodaření. Smlouva je povinná rovněž u veřejných nedobrovolných dražeb, je uzavírána mezi 
dražebníkem a dražebním věřitelem, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo 
vykonatelným notářským zápisem a zároveň je zajištěna zástavním právem k předmětu dražby. 
 
d) neuveřejní dražební vyhlášku ve lhůtě podle § 20 odst. 3 nebo § 43 odst. 3, 

− u veřejných dobrovolných dražeb, je-li předmětem dražby nemovitost, obchodní závod nebo 
jeho pobočka, nebo movitá věc, u které je stanoveno nejnižší podání nad 100 000 Kč, 
je stanovena povinnost zveřejnit dražební vyhlášku alespoň po dobu 30 dnů na centrální 
adrese, 

− u veřejných nedobrovolných dražeb je tato povinnost stanovena alespoň na dobu 60 dnů 
 
e) nezašle dražební vyhlášku osobám uvedeným v § 20 odst. 5 nebo § 43 odst. 5, 

− informování uvedených osob je důležité pro to, aby nebyla poškozena jejich práva, proto 
dražebník musí zaslat dražební vyhlášku 
a) vlastníkovi, 
b) osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo 
v listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním, 
c) je-li předmětem dražby nemovitost, podnik nebo jeho organizační složka, správci daně 
příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo místa podnikání navrhovatele, je-li navrhovatel 
fyzickou osobou, nebo podle sídla navrhovatele, je-li navrhovatel právnickou osobou, 
a správci daně, v jehož obvodu se nemovitost, podnik nebo jeho organizační složka nachází, 
d) jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
e) jde-li o majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, společníkem nebo 
členem je stát, též orgánu státu vykonávajícímu práva zakladatele, zřizovatele, společníka 
nebo člena této právnické osoby. 

− při nedobrovolné dražbě zašle dražebník dražební vyhlášku 
a) dražebním věřitelům,  
b) vlastníkovi,  
c) zástavci, 
d) dlužníkovi, 
e) osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo 
v listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním, 
f) správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu dlužníka, je-li dlužník fyzickou 
osobou, nebo sídla dlužníka, je-li dlužník právnickou osobou; není-li možné zjistit místo 
trvalého pobytu nebo sídlo dlužníka, zašle se dražební vyhláška správci daně příslušnému 
v době vzniku zástavního práva, 
g) jde-li o nemovitost, též správci daně, v jehož obvodu se nemovitost nachází, 
h) jde-li o majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, společníkem nebo 
členem je stát, též orgánu státu vykonávajícímu práva zakladatele, zřizovatele, společníka 
nebo člena této právnické osoby, 
i) České správě sociálního zabezpečení, 
j) Všeobecné zdravotní pojišťovně; pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude příslušnou 
zdravotní pojišťovnou, zašle dražební vyhlášku příslušné zdravotní pojišťovně. 
 

f) neuvede v protokolu o provedené dražbě náležitosti podle § 27 odst. 2 nebo § 50 odst. 3, 
− protokolu o provedené veřejné dobrovolné dražbě dražebník uvede: 

a) datum, místo a čas provedení dražby; uvede také, že jde o dražbu dobrovolnou; jde-li o opakovanou 
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dražbu, uvede i tuto skutečnost, 
b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích 
a s ním spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a odhad jeho ceny, 
c) označení navrhovatele dražby, a lze-li, i označení bývalého vlastníka, 
d) nejnižší podání, 
e) označení dražebníka a licitátora, popřípadě licitátorů, 
f) označení vydražitele, 
g) cenu dosaženou vydražením. 
 

− protokolu o provedené veřejné nedobrovolné dražbě dražebník uvede: 
a) datum, místo a čas provedené dražby; uvede také, že jde o dražbu nedobrovolnou; jde-li 
o opakovanou dražbu, uvede i tuto skutečnost, 
b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích 
a s ním spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a odhad jeho ceny, 
c) označení bývalého vlastníka, zástavce a dlužníka, 
d) nejnižší podání, 
e) označení dražebníka, navrhovatele a licitátora, 
f) označení vydražitele, 
g) cenu dosaženou vydražením, 
 
g) nedodrží omezení výše odměny podle § 38 
O přestupek se bude jednat, pokud dražebník sjedná ve smlouvě o provedení dražby odměnu vyšší, 
než je uvedeno v ustanovení § 38, 

− omezení výše odměny pro dražebníka je stanoveno pouze u veřejných nedobrovolných dražeb, 
protože z ceny dosažené vydražením jsou uspokojovány buď veškeré přihlášené pohledávky 
dražebních věřitelů, nebo pokud to výtěžek z dražby neumožní, tak jen část pohledávek 
dražebních věřitelů, v pořadí podle ustanovení § 60 odst. 2. 

− částku zbývající po uspokojení všech přihlášených pohledávek zašle dražebník ve lhůtě 
do 10 dnů bývalému vlastníkovi,   

 
h) nezašle oznámení o dražbě podle § 40  

− z důvodu informovanosti se oznámení o veřejné nedobrovolné dražbě zašle zástavnímu 
dlužníkovi, zástavci, dlužníkovi a dražebním věřitelům, je-li předmětem dražby nemovitost, 
zašle dražebník toto oznámení rovněž příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu poznámky 
o uzavření smlouvy o provedení veřejné nedobrovolné dražby, 

 
i) nezašle oznámení o dražbě příslušnému katastrálnímu úřadu podle § 41  
Je-li předmětem dražby nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí, zašle dražebník 
oznámení o dražbě příslušnému katastrálnímu úřadu, rovněž tak nebyla-li nemovitost vydražena nebo 
byla-li dražba zmařena a nekoná se opakovaná dražba, upustil-li dražebník od dražby nebo byla-li 
dražba neplatná, podpis dražebníka na oznámení musí být úředně ověřen. 
 
j) nezašle na centrální adresu oznámení o nekonání dražby podle § 46a odst. 1  
Z důvodu informovanosti o důvodech, pro které se dražba nekoná (rozhodnutí soudu, správního 
orgánu, podání žaloby na nepřípustnost prodeje zástavy a podobně), je třeba zaslat na centrální adresu 
oznámení o nekonání dražby. 
 
k) neuveřejní na centrální adrese dodatek k dražební vyhlášce podle § 46a odst. 2 nebo 46b odst. 2 
Nelze-li dražbu provést v původně uveřejněném termínu proto, že jejímu provedení brání rozhodnutí 
soudu nebo správního orgánu o předběžném opatření, nebo v důsledku podání žaloby na vyslovení 
nepřípustnosti prodeje zástavy podle zvláštního právního předpisu, anebo v důsledku zásahu vyšší 
moci, neupustí dražebník od dražby, ale dražba se ve stanoveném termínu nekoná. Dražba bude 
v tomto případě provedena do 90 dnů poté, kdy se dražebník dozví o pominutí překážky. 
 
Pokud byla proti zástavnímu věřiteli a dražebníkovi podána u soudu žaloba na určení nepřípustnosti 
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prodeje zástavy nebo pokud bylo soudem vydáno předběžné opatření o nepřípustnosti prodeje zástavy, 
veřejná dražba se ve stanoveném termínu nekoná. 
  
V uvedených případech je dražebník povinen ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním dražby uveřejnit 
stejným způsobem, jakým byla uveřejněna dražební vyhláška, dodatek k této dražební vyhlášce, 
v němž budou uvedeny místo, datum a čas konání dražby, nové termíny prohlídek předmětu dražby, 
jakož i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby, které v období od uveřejnění dražební vyhlášky 
nastaly nebo k jejichž změně v tomto období došlo. Lhůta pro složení dražební jistoty v tomto případě 
nesmí být kratší než polovina lhůty stanovené pro uveřejnění dodatku k dražební vyhlášce. 
 
l) nezašle oznámení o zmaření dražby podle § 48 odst. 2,  
Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené 
dražbě. O zmaření dražby vyrozumí dražebník bez zbytečného odkladu osoby uvedené v § 43 odst. 5. 
Oznámení o zmaření dražby uveřejní dražebník bez zbytečného odkladu obdobným způsobem jako 
dražební vyhlášku. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam 
dražebník i oznámení o zmaření dražby. 
  
m) nezašle oznámení o neplatnosti dražby podle § 48 odst. 5, 
O neplatnosti dražby dražebník bez zbytečného odkladu vyrozumí osoby uvedené v § 43 odst. 5. 
Oznámení o neplatnosti dražby dále dražebník uveřejní bez zbytečného odkladu po dobu alespoň 
30 dnů způsobem v místě obvyklým. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, 
uveřejní tam dražebník i oznámení o neplatnosti dražby. 
  
n) neuspokojí pohledávky podle § 59 nebo § 60, 
Pohledávky se uspokojují v tomto pořadí: 
1) pohledávky první třídy, které tvoří pohledávky zajištěné zástavním právem, jsou-li podle zvláštního 
právního předpisu přednostně uspokojovány bez ohledu na pořadí, a pohledávky zajištěné 
zadržovacím právem, 
  
2) pohledávka druhé třídy, kterou je přihlášená pohledávka z hypotečního úvěru nebo její část, sloužící 
ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, 
  
3) pohledávky třetí třídy, které tvoří přihlášené pohledávky zajištěné zástavním právem nebo 
omezením převodu nemovitosti; vázlo-li na předmětu dražby více těchto práv, uspokojí se podle 
pořadí svého vzniku, 
  
4) pohledávky čtvrté třídy, které tvoří daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku 
zaměstnanosti, jestliže se staly splatnými v posledních 3 letech před provedením dražby a byly k tomu 
oprávněnými dražebními věřiteli přihlášeny; přihlásí-li pohledávky více těchto dražebních věřitelů, 
uspokojí se jejich pohledávky poměrně. 
 
o) nezašle protokol o uspokojení pohledávek osobám podle § 61 odst. 3, 
Protokol o uspokojení pohledávek dražebník zašle do 5 dnů od jeho vyhotovení osobám uvedeným v § 
43 odst. 5, tj. 
a) dražebním věřitelům, 
b) vlastníkovi, 
c) zástavci, 
d) dlužníkovi, 
e) osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách 
osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním, 
f) správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu dlužníka, je-li dlužník fyzickou osobou, nebo 
sídla dlužníka, je-li dlužník právnickou osobou; není-li možné zjistit místo trvalého pobytu nebo sídlo 
dlužníka, zašle se dražební vyhláška správci daně příslušnému v době vzniku zástavního práva, 
g) jde-li o nemovitost, též správci daně, v jehož obvodu se nemovitost nachází, 
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h) jde-li o majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, společníkem nebo členem je 
stát, též orgánu státu vykonávajícímu práva zakladatele, zřizovatele, společníka nebo člena této 
právnické osoby, 
i) České správě sociálního zabezpečení, 
j) Všeobecné zdravotní pojišťovně; pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude příslušnou 
zdravotní pojišťovnou, zašle dražební vyhlášku příslušné zdravotní pojišťovně. 
 
 
K čl. II - Přechodná ustanovení 
 
Přechodná ustanovení upravují postup při dražbách, u nich byla uzavřena smlouva o provedení dražby 
do nabytí účinnosti tohoto zákona.  
Stávající elektronické dražební systémy mohou být používány do šesti měsíců od nabytí účinnosti 
tohoto zákona.  
 
K čl. III - Zrušovací ustanovení 
 
Zrušuje se vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. 
 
K čl. IV - Účinnost  
 
S ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu a nezbytnou legisvakanci se navrhuje 
nabytí účinnosti zákona dnem 1. července 2017.  
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