
1 

 

V 

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ 
REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 
Název návrhu zákona: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 

 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti  
07. 17 
 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

 
Zejména novým způsobem právně zakotvit elektronické provádění veřejných dražeb, dále zavést dosud chybějící 
sankční ustanovení a některými změnami reagovat na aktuální problémy provádění veřejných dražeb, které přináší 
praxe. Návrh také sjednocuje názvosloví a zavádí pojmy, které souvisí se změnami právního prostředí po účinnosti 
nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů.  
3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano, pozitivní  

 
Návrh nepředpokládá žádný mimořádný nárůst agendy orgánů veřejné správy; případné změny v rozsahu a 
možnostech kontrolní činnosti budou řešeny na MMR v rámci stávajících personálních kapacit, agenda 
živnostenských úřadů se téměř nezmění. Úprava některých povinností dražebníků vede v některých případech také ke 
zjednodušení a ke zmenšení objemu zpracovávané dokumentace ke kontrole dražebního jednání, snížení 
administrativy a snížení některých cestovních nákladů také na úrovni státní správy. Případný pozitivní výnos pro 
státní rozpočet na základě zavedení sankčních ustanovení není cílem tohoto návrhu, sankce by měly mít zejména 
preventivní smysl. Z pozice účastníka dražebního jednání nebude návrh pro stát mít žádný negativní dopad, 
zpřesněním některých úkonů se zvláštním zřetelem na specifické postavení státu může být dosaženo nepatrně vyššího 
výnosu při dražbách jeho majetku, jeho vyčíslení vzhledem k velké nepravidelnosti činnosti nebylo provedeno, půjde 
však pouze o jednotky mil Kč ročně.  
 3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost: Ne 
3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano, pozitivní i negativní  

Nové vymezení přestupků dražebníků nezavádí žádné nové povinnosti nad rámec dosavadní praxe. Úprava některých 
povinností dražebníků vede v některých případech naopak ke zjednodušení a ke zmenšení objemu zpracovávané 
dokumentace dražebního jednání, snížení administrativy a úspoře cestovních nákladů; odhadovaný objem úspor 
dražebníků představuje cca 11 mil Kč ročně. Upřesněná definice elektronických dražebních systémů může některým 
dražebníkům přinést náklady v souvislosti s povinností sjednotit systém s předkládaným návrhem. Tato povinnost se 
dotkne jen nepatrného počtu dražebníků, neboť většina dražebních systémů již dnes splňuje požadované parametry; 
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celkově lze očekávat dodatečné náklady v objemu 0,1 mil Kč na každého dražebníka, který by sám vyvíjel 
elektronický dražební systém. V současné době je častější pronájem těchto systémů. 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano, pozitivní 
Obce a kraje nejsou nijak dotčeny návrhem zákona. Návrh nebude mít pro tyto subjekty žádný negativní dopad, 
zpřesněním některých úkonů se zvláštním zřetelem na jejich specifické postavení mohou obce dosáhnout vyššího 
výnosu při dražbách svého majetku. 
3.5 Sociální dopady: Ano, pozitivní 
Návrh nepřináší žádné negativní sociální dopady, pozitivem je vyšší transparentnost a přístupnost dražebního 
jednání, vyšší ochrana spotřebitele.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano, pozitivní 

Spotřebitel – účastník dražebního procesu, vydražitel – získává vyšší míru právní jistoty zakotvením pravidel pro 
elektronické dražby do zákona. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano, pozitivní  

Návrh přináší některé drobné pozitivní změny v dopadech na životní prostředí. Snížení administrace dražebního 
procesu se projeví také nižším objemem požadovaných dokumentů v tištěné podobě. Z pohledu budoucí likvidace jde 
o objemy cca 0,76 tuny papírového odpadu ročně. Snížení počtu prohlídek předmětů dražby, nemovitostí, přináší 
také úsporu produkce spalin automobilových motorů. Odhadovaný objem představuje úsporu 104 tun CO2 ročně.  
 
3.8. Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen: Ne 

3.9. Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 
 

Předkládaná závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace („RIA“) je zpracována v souladu s 
Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).  

RIA se týká výhradně novely zákona. K vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 
„ministerstvo“) o elektronických dražbách není RIA zpracována a její zpracování předkladatel 
v souladu s výsledným zněním návrhu zákona v tuto chvíli ani nepředpokládá. Hodnocení dopadů je 
již obsaženo v RIA k návrhu zákona. V návrhu prováděcího právního předpisu nejsou identifikovány 
žádné nové dopady nad rámec provedené RIA k návrhu zákona.   
 
 

1.1 Název 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
 
1.2 Definice problému 
 
1.2.1 Základní postavení veřejné dražby, výhody 
 
Veřejnou dražbou prováděnou podle zákona o veřejných dražbách se rozumí - jak vyplývá 
z ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) - veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k 
předmětu dražby na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, jakož i veřejné 
jednání, které bylo ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Vlastnictví nebo jiné 
právo k předmětu veřejné dražby přechází na vydražitele k okamžiku udělení příklepu, a to za 
předpokladu, že uhradil ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením (§ 30 odst. 1; § 53 zákona). V 
případě, že cena nebyla vydražitelem ve stanovené lhůtě uhrazena, dochází ke zmaření dražby (§ 2 
písm. n) zákona) a vydražitel nenabývá vlastnické nebo jiné právo k předmětu dražby (§ 24 odst. 1; § 
48 odst. 1 zákona). Dražba je, jak dovodila ustálená judikatura soudů (např. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 18. 1. 2006 sp. zn. 21 Cdo 32/2005, který byl uveřejněn pod č. 52 ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2006 sp. zn. 21 Cdo 
20/2005, který byl uveřejněn pod č. 53 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006), 
neplatná, jen jestliže její neplatnost vyslovil soud; neplatnost této veřejné dražby přitom soud nemůže 
posuzovat v jiném řízení než v řízení podle ustanovení § 24 odst. 3 nebo § 48 odst. 3 a 4 zákona, a to 
ani jako otázku předběžnou. Lhůta pro napadení průběhu dražebního jednání činí pouze 3 měsíce ode 
dne konání dražby.     
Důležitou výhodou veřejných dražeb je také jejich transparentnost. Součástí podmínek a okolností 
konání veřejných dražeb jsou informační povinnosti dražebníků i ministerstva plněné publikováním na 
veřejném místě, kterým je elektronicky přístupná centrální adresa. Základní podmínky jejího provozu 
ve vztahu k veřejným dražbám vyplývají z jednotlivých ustanovení zákona odkazujících na centrální 
adresu. Okolnosti výběru osoby správce centrální adresy a podmínky schválení jejího provozního řádu 
jsou obsaženy v § 62 zákona; odpovědnost za případnou škodu způsobenou správcem centrální adresy 
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svým pochybením při uveřejnění informací podle tohoto zákona pak stanovuje § 63 odst. 6. Do 
současné doby nezaznamenalo ministerstvo žádná pochybení správce centrální adresy. 
 
 
1.2.2 Nedostatky, problémy a snahy o zlepšení aktuálního postavení veřejné dražby 

Uvedené atributy veřejné dražby podle zákona dávají vysokou právní jistotu průběhu veřejných 
dražeb, zákon samotný však obsahuje řadu ustanovení ukládajících povinnosti dražebníkům ve vyšší 
míře, než v jaké je tomu u jiných typů zpeněžení (typicky aukce). Zákonná úprava veřejných dražeb 
stanovuje přesný postup pro přípravu, realizaci a vypořádání veřejné dražby, který s sebou přináší i 
určité náklady.  

Z pohledu územních samosprávných celků může být limitující i skutečnost, že budoucího vlastníka – 
vydražitele nelze žádným způsobem omezit v jeho budoucích právech, např. stanovit budoucí způsob 
využití předmětu dražby a v případě nedodržení této podmínky pak následné vrácení předmětu dražby 
územnímu samosprávnému celku.  

Uvedené skutečnosti tak mohou působit dražebníkům určité obtíže při nabízení svých služeb. 
Ubezpečení o vyšší právní jistotě nemusí pro navrhovatele dražby hrát vždy rozhodující roli, neboť 
sleduje jiné cíle (čas, jednoduchost, variabilita aukcí), pro dražebníka může být významné také určité 
omezení odměny.  

Dražebníci a s nimi i ministerstvo tedy hledá cesty, jak při zachování nebo dokonce i posílení 
dosavadní právní jistoty veřejných dražeb zjednodušit či zlevnit některé úkony dražebníků (typicky 
např. snížení počtu prohlídek, zjednodušení doručování listin či nutnost vracení pověřovacích listin 
statutárních orgánů). A v případě dražebníků - státu nebo územních samosprávných celků, které mají 
zjednodušený přístup k možnosti organizovat samy pro sebe veřejné dražby, je důležité atraktivitu 
veřejných dražeb zachovat, úpravami a odstraněním některých specifických komplikací (typicky např. 
skládání dražební jistoty) její atraktivitu nadále zvyšovat. V tomto směru se ministerstvo opírá o jednu 
z priorit Programového prohlášení současné vlády, které ukládá zvýšit transparentnost a právní jistotu 
při zpeněžení veřejného majetku. 

Logickými následnými úvahami je pak prověření nutnosti některých výdajů ministerstva na kontrolní 
činnost spojenou s veřejnými dražbami tak, aniž by došlo ke snížení právní jistoty účastníků dražeb 
(spotřebitelů) na straně jedné a na straně druhé pak zavedení sankcí/postihů za neplnění podmínek 
provozování veřejných dražeb či podmínek průběhu konkrétní dražby. Postihy by neměly být 
zavedeny za neplnění nových úkolů nebo povinností, svojí výší by měly odrážet význam plnění již 
nyní platných povinností s cílem vyšší ochrany spotřebitele. Dosavadní nálezy z kontrolních protokolů 
umožňují pouze v případě závažného porušení plnění některých povinností dražebníka navrhnout 
odebrání koncese nebo její časově omezené pozastavení; žádné mírnější rozlišení důsledku porušení té 
které povinnosti dnes není možné.     

Řada úkonů dražebníků v souvislosti s elektronizací společnosti, tedy s možností elektronického 
doručování, elektronického dražebního portálu, kde probíhá on-line v reálném čase dražba, dále pak s 
možnostmi ověřených elektronických podpisů, obecné elektronizace listin atd., se dnes jeví jako 
nadbytečná nebo se zlevňuje. Stejně tomu je i z pohledu ministerstva, kdy některé dosavadní úkony 
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kontroly dražeb, které představovaly mnohdy zdlouhavou a nákladnou agendu, dnes nahrazuje také 
elektronický proces, elektronická listina (typicky - zasílání protokolů).  

Protože však elektronizace dražeb není ještě plně zakotvena v zákonu a není v některých případech 
jasná paralela „elektronické“ ke klasické „kamenné“ dražbě za fyzické účasti všech účastníků i 
veřejnosti, mohou ještě někteří dražebníci se zavedením elektronické dražby váhat nebo se mohou při 
jejím použití dopouštět nepřesných nebo zpochybnitelných postupů. Proto je definice elektronických 
dražeb zákonem jednou z priorit této novelizace. Základem tohoto požadavku je pak nepochybně 
skutečnost, že při vydání současné vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při 
elektronické dražbě, byla její existence při projednání v komisích Legislativní rady vlády i přes 
nedostatečné zmocnění ve vlastním zákoně tolerována s podmínkou, že se ustanovení upravující 
vlastní průběh elektronické veřejné dražby přesune do samotného zákona při nejbližší novelizaci 
zákona.      

Aktuální popis postupu a způsobu sběru podnětů pracovníky ministerstva k novelizaci zákona pro 
potřeby následných námětů na úpravy zákona byl vydán 8. 1. 2016 pod názvem „Jednotný postup 
odboru veřejných dražeb a realitní činnosti pro další činnost v oblasti legislativních úprav zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD)“, nahradil dřívější metodiky z roku 2013, 2014. 
 
 
1.2.3 Kompetenční postavení ministerstva k veřejným dražbám  

Z hlediska právní úpravy obsažené v zákoně má ministerstvo v současné době tyto kompetence: 

• je pověřeno výkonem státní kontroly veřejných dražeb; sleduje, zda a jak plní dražebník 
povinnosti uložené tímto zákonem (§ 7), 

• stanovuje podmínky postupu u elektronických dražeb, kontroluje náležitosti a funkcionality 
konkrétního elektronického dražebního systému, jeho soulad se základními podmínkami 
zákona a prováděcí vyhláškou (zmocnění v § 16 odst. 5), 

• zveřejňuje na centrální adrese údaje o dražebníkovi v rozsahu zveřejňovaném živnostenskými 
úřady v živnostenském rejstříku (§ 7), 

• vydává stanoviska k žádostem živnostenských úřadů, ve kterých posuzuje na základě 
žadatelem zpracovaných Základních pravidel dražební činnosti a činností souvisejících, zda 
žadatel o vydání koncese má předpoklady k výkonu dražební činnosti a činností souvisejících 
(§ 6 odst. 1), 

• podle schvaluje provozní řád centrální adresy (§ 62 odst. 1); podle § 62 odst. 2 může toto 
schválení zrušit tehdy, jestliže se správce centrální adresy dopustil závažných pochybení, která 
ohrozila uveřejnění informací podle tohoto zákona1 , 

• poskytuje živnostenským úřadům v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjištění o 
závažných (v zákoně uvedených) porušeních povinností dražebníka, 

• je konzultačním a metodickým orgánem pro veřejné dražby. 
 

                                                      
1 Tato kompetence přešla na ministerstvo od 1. června 2007 podle zákona č. 10/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě 
ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů.  
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1.2.4 Shrnutí požadovaných okruhů změn 
 

Obsah požadované novelizace lze na základě výše uvedených skutečností stručně shrnout do 
následujících bodů: 

• definovat podrobněji proces elektronických dražeb přímo zákonem, transponovat podmínky 
provozování elektronických dražeb z podzákonné normy do zákona, v podzákonné normě 
ponechat pouze technické požadavky na elektronické dražební systémy, 

• posílit ochranu práv účastníků dražebního procesu, 
• zajistit vyšší vymahatelnost plnění podmínek veřejných dražeb, zejména posílením role 

ministerstva při výkonu dozoru nad veřejnými dražbami,  
• zjednodušit nebo odstranit některé nadbytečné úkony dražebníků, 
• sjednotit pojmosloví s občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími předpisy 
• upravit některé nepřesné pojmy dosavadní úpravy s ohledem na zkušenosti z praxe. 

 
 
1.2.5. Základní data a graficky vyjádřené proporce dražebního jednání  

Tříletý roční průměr počtu veřejných dražeb představuje počet 2996, a to včetně veřejných dražeb 
zrušených před vlastním dražebním jednáním. Za rok 2015 bylo vyhlášeno a dokončeno 2442 
veřejných dražeb (včetně opakovaných, ale bez zrušených) majetku oceněného na cca 6,45 mld. Kč2. 
Nejnižší podání bylo stanoveno v průměru na hodnotu 75 % ceny stanovené oceněním, součet těchto 
podání představuje celkem 4,85 mld. Kč3. Úspěšně vydražené majetky představoval v součtu hodnot 
udělených příklepů objem 2,96 mld. Kč4.  

Proporce jednotlivých typů veřejných dražeb a typické roční průběhy lze uvést na následujících 
grafech. Dražby, zejména jejich počty, nejsou tolik náchylné na sezónní výkyvy jako celkový realitní 
trh kulminující v jarním a podzimním období5, množství a finanční objem dražeb je dán zejména 
propadáním bankovních hypotečních zástav, které tvoří okolo 70 % veřejných dražeb, a to v podstatě 
rovnoměrně během roku. Objemový výkyv ve 3. čtvrtletí roku 2015 je anomálií, je dán započtením 
jedné zcela atypické dražby státního majetku, dosud rekordní veřejné dražby v dějinách ČR, a to 
v objemu cca 790 mil Kč, kdy byla státem zpeněžena lukrativní nemovitost v Praze 1 na Náměstí 
Republiky.  
 
 

                                                      
2 www.centralniadresa.cz - přesně 6 447 476 652 Kč 
3 www.centralniadresa.cz - přesně 4 853 420 787 Kč 
4 www.centralniadresa.cz - přesně 2 959 554 207 Kč 
5 Trend report 2016, Přehled nemovitostního trhu, www.artn.cz 
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Počet elektronických dražeb je známý, celkový objem majetku zařazeného do tohoto typu dražeb není 
prozatím možno přesně určit, odhadovaný roční objem spolu s růstem počtu stoupá, za rok 2015 mohl 
objem dosažený vydražením představovat částku 1,6 mld. Kč.  
 

 
 
Dlouhodobě se poměr dobrovolných a nedobrovolných dražeb jak v počtu, tak v objemu pohybuje na 
úrovni 3 : 1 či 4 : 1.  
 

 
 
 
1.2.6 Datová báze RIA 
 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) by se mělo opírat o verifikovaná kvalitativní a kvantitativní 
aktuální data, z nichž lze vycházet při návrzích jednotlivých variant a výpočtech ekonomické 
náročnosti legislativních procesů. 

Analýza vývoje problematiky veřejných dražeb ČR vychází zejména z dat poskytovaných centrální 
adresou, z údajů ČSÚ a ze statistik zpracovaných z kontrolních nálezů v protokolech o kontrole 
veřejných dražeb prováděných na základě kontrolního řádu. Problém aplikace chybovosti z nálezů do 
celoplošného pohledu na veřejné dražby v ČR je dán způsobem zadání kontrolní činnosti.  

Převážná část kontrol probíhá na základě náhodně vybraného systému kontroly a v případě opakované 
kontroly stejného dražebníka pak odlišným kontrolním týmem. Zde lze aplikací plošného odhadu 
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z omezených (výběrových) dat kontrolní činnosti dosáhnout odhadu chybovosti v relativně přijatelném 
intervalu (+ 5 %, - 14 %).  

Statistiky těchto kontrol jsou doplňovány kontrolami vyvolanými podněty veřejnosti, účastníků dražby 
či samotných dražebníků, dále podněty od orgánů státní správy (živnostenské úřady, policie, finanční 
úřady, katastrální úřady atd.). Z těchto kontrol prováděných na podnět se profilují obdobné nejčastější 
nebo alespoň typově stejné chyby jako u kontrol náhodným výběrem, nicméně četnost je – díky zadání 
z podnětu – vyšší. K výpočtu jejich skutečné četnosti tak může existovat poměrně široký interval.  

Protože však:  

a) kvalifikovaný odhad chybovosti byl konzultován s některými dražebníky z praxe,  

b) kontroly na podnět představují cca 5 – 10 % objemu kontrol,  

lze předpokládat, že se zpracované statistiky chybovosti pro plošné použití nezvýší o více než +2 % a 
– 4 %. Lze tedy předpokládat, že data chybovosti lze v součtu považovat za objektivní v intervalu 
+7 %; - 18 %.      

Historický vývoj od zavedení veřejných dražeb v roce 2001, přes jejich stabilizaci v polovině první 
dekády nového století, až po nové podmínky dané účinností nového občanského zákoníku a 
souvisejících zákonů (zejména katastrálního) a přes vývoj postupující elektronizace dražebního 
procesu vede zpracovatele k upozornění, že zejména dopad posledních dvou uvedených skutečností 
neumožňuje plně spoléhat na dlouhodobé statistiky; na ty bude možno plně se spolehnout až s určitým 
zpožděním od účinnosti nových předpisů a od účinnosti nové vyhlášky stanovující podmínky 
provozování elektronických dražeb; pravděpodobně teprve od druhé poloviny roku 2014. Proto byla 
při výpočtu dopadů jednotlivých variant v případech, které jsou těmito změnami nejvíce dotčeny, 
použita převážně pouze data za rok 2015, případně za druhé pololetí roku 2014. V ostatních případech 
je výpočet prováděn klasicky tříletým průměrem.  
 
 
1.2.7 Konkrétní tematické okruhy pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
Okruh témat požadovaných změn v zákoně lze pro potřeby hodnocení dopadů regulace zúžit pouze do 
bodů, které budou naplňovat podmínku dopadu na cílové skupiny. Z hodnocení jsou vyjmuty také 
všechny změny mající charakter pouze upřesňující povahy. Problematika zavedení sankcí není 
v procesu RIA sledována z pohledu dražebníka ani ministerstva, neboť mají preventivní charakter, 
nejsou jimi zaváděny žádné nové povinnosti a případné administrativní náklady spojené s agendou 
bude ministerstvo zajišťovat stávajícími kapacitami.  
 
 
1.2.7.1 Přesnější úprava dražeb prováděných elektronicky  

Hlavním důvodem novelizace zákona je právní úprava veřejných dražeb prováděných elektronicky. 
Nejde o nový typ dražby, tím zůstává nadále dobrovolná a nedobrovolná veřejná dražba. Jde pouze 
o moderní elektronickou podobu dražebního procesu, jejíž četnost roste, dává jí přednost stále více 
dražebníků a navrhovatelů a rovněž veřejnost v nich spatřuje pohodlnější možnost, jak nabýt nebo 
zpeněžit svůj majetek. Ideálním stavem by byla přístupnost k dražebnímu procesu z jakéhokoli místa 
pomocí dálkového elektronického připojení. Protože však dražbou dochází k přechodu majetků i 
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vysokých hodnot, je elektronická podoba dražby hodna podrobnější úpravy v zákoně s odkazem na 
prováděcí předpis, jenž by definoval pouze technické parametry elektronického dražebního systému a 
byl, na rozdíl od zákona, nástrojem s možností pružnější změny. Elektronické dražby však 
v současnosti nejsou zcela přesně v zákoně vymezeny. 

Do roku 2012 zákon provádění veřejných dražeb elektronickým způsobem vůbec neumožňoval, přesto 
o nich někteří dražebníci uvažovali. Právní úprava z roku 2012 vznikla jako poslanecká iniciativa 
v rámci projednávání zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Přijata byla však bez vědomí 
ministerstva jako gestora zákona a její úprava byla značně problematická.  

Vložen byl nový § 16a, který zavedl možnost provádět veřejné dražby elektronicky, avšak vnesl prvky 
nesystémovosti, neboť bez jakéhokoliv vysvětlení bylo provádění elektronických dražeb umožněno 
pouze dražebníkům majícím koncesi na provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných. 
Tím byli ostatní dražebníci (a zejména největší skupina dražebníků - územní samosprávné celky) 
značně znevýhodněni. Pravidla byla navíc velmi nedostatečná, nevhodná, protože odkaz v § 16a 
odst. 6 pouze stanovil, že „ostatní ustanovení tohoto zákona se na elektronickou dražbu použijí 
přiměřeně“. To samo o sobě je v rozporu s odst. 2 čl. 41 Legislativních pravidel vlády, podle kterého 
výraz „přiměřeně“ lze použít pouze výjimečně, a to ve spojení s odkazem na konkrétní ustanovení 
právního předpisu, nikoliv na celý zákon. Kromě toho zde pochopitelně chyběla nejen pravidla pro 
vlastní proces veřejné dražby prováděné elektronicky (jehož odlišnosti od tzv. „kamenných“ dražeb 
jsou dány právě elektronickým způsobem provedení), ale zejména požadavky na elektronické dražební 
systémy. Neexistence uvedených pravidel a požadavků tak vedla k tomu, že na druhou elektronicky 
provedenou veřejnou dražbu byla podána k soudu žaloba na její neplatnost.  

Praxe od účinnosti této úpravy, od počátku roku 2013, ukázala velikou různorodost dražeb v jejich 
elektronické podobě. Pravidla pro jejich průběh a organizaci si mohli v podstatě nastavit dražebníci 
sami, pro běžného účastníka byly odchylky jednotlivých dražebníků či dokonce přímá porušení 
zákona neidentifikovatelné a možnosti ministerstva vymoci ochranu účastníků těchto dražeb díky 
ustanovení o přiměřeném použití zákona pro elektronické veřejné dražby prakticky nulové. 

V reakci na tento neudržitelný stav se o částečnou nápravu pokusilo ministerstvo pro místní rozvoj ve 
spolupráci s ministerstvem spravedlnosti opět ve formě poslanecké iniciativy při projednávání tzv. 
„rekodifikačního zákona“ (zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím rekodifikace soukromého práva). Přijatá novela § 16a, účinná od počátku roku 2014, 
odstranila diskriminační ustanovení a odkaz na přiměřené použití zákona pro elektronickou variantu 
veřejných dražeb byl nahrazen ustanovením zmocňujícím k vydání vyhlášky. Následně vydaná 
vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě (dále „vyhláška“) byla 
v době přípravy dle komisí Legislativní rady vlády a Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a 
Ministerstva financí nad rámec takového zmocnění. Navíc nebyla (a z důvodů technických a časových 
ani být nemohla) v úplném souladu se zmocněním k jejímu vydání v zákonu. Ministerstvo si této 
skutečnosti bylo vědomo a v rámci projednání vyhlášky v legislativním procesu se zavázalo, že 
připraví novelu zákona, kde bude vlastní proces elektronické veřejné dražby zakotven přímo v něm a 
bude obsahovat dostatečné zmocnění k prováděcímu předpisu. Tento předpis bude poté spíše 
technického charakteru a vyhláška v současné podobě bude moci být zrušena. 
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1.2.7.2 Zvýšení kvality dražeb zavedením sankcí za nedodržování zákona 
   
Jako problematické se rovněž jeví opakované porušování zákona ze strany dražebníků. Při kontrolách, 
které ministerstvo pravidelně provádí, jsou zjišťována pochybení, mnohdy opakovaná, která negativně 
působí na správný a transparentní průběh veřejné dražby. Zejména jsou omezována práva některých 
subjektů, např. právo na informace. Na porušení zákona jsou kontrolované osoby samozřejmě 
upozorňovány v protokolu o kontrole, ovšem tento fakt obvykle nemá sílu motivovat k nápravě. V 
současnosti jediná možnost postihu je spojena se závažným porušením povinností podle 
živnostenského zákona, avšak podmínky podle § 6 odst. 5 zákona zjištěná pochybení většinou 
nenaplňují. Předkladatel počítá s minimálními negativními regulatorními dopady těchto sankcí, jako 
protiváha je uvažována vyšší atraktivita dražeb díky posílení povinností sjednocujících podmínky 
dražeb.  
 
 
1.2.7.3 Posílení kvality dražeb a zjednodušení dražebního procesu, zohlednění dražební praxe 
 
Vzhledem k tomu, že poslední větší novelou zákona je zákon č. 315/2006 Sb., kterým se mění zákon 
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 
nashromáždil Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti ministerstva ve spolupráci s dotčenou 
odbornou veřejností (dražebníky, insolvenčními správci atd.) a dotčenou veřejnou správou (územní 
samosprávné celky, celní úřady, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a některé další 
centrální úřady) řadu podnětů z praxe, které by bylo vhodné do zákona promítnout. Ukazuje se, že 
některé postupy a pravidla jsou již přežité a svou komplikovaností a neúčelností zatěžují dražebníky i 
veřejnost. Novela má proto ambice přinést v některých oblastech zjednodušení, a snížit tak nejen 
administrativní zátěž, ale i celkové náklady na realizaci veřejné dražby.  
 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Dosavadní právní úprava veřejných dražeb je obsažena v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákon je účinný od 1. května 2000, byl celkem devětkrát rozsáhleji a 
osmkrát v menší míře legislativně technickými úpravami novelizován, nejrozsáhlejší novela pochází 
z roku 20066. Již dlouho nebyly komplexně řešeny nedostatky zákona, které brání většímu využití 
zákona v praxi. Ty jsou jedním z cílů předkládané novely.  

Výrazným zásahem do zákona byl zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím rekodifikace soukromého práva7. Tato novela reagovala na předchozí problematickou 
úpravu přijatou díky poslanecké iniciativě v zákonu č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony8, a zmocnila 
ministerstvo k následnému přijetí vyhlášky9. Zmocnění však bylo při svém vzniku při projednání v 
komisích Legislativní rady vlády podmíněno budoucí novelizací vlastního zákona s tím, že ustanovení 

                                                      
6 Zákon č. 315/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony, se stal účinným od 1. září 2006.  
7 Účinnost k 1. lednu 2014. 
8 Problematičnost nové úpravy spočívala v přijetí § 16a, který přijal poněkud nepřesně úpravu elektronických dražeb.  
9 Účinnost k 30. lednu 2014. 
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upravující vlastní proces elektronických dražeb budou přenesena z vyhlášky přímo do zákona. 
Předkládaná novela má tedy jako další cíl, který si vyžaduje také současná praxe, stanovit podmínky a 
pravidla provádění veřejných dražeb elektronickým způsobem přímo v zákoně.   

Nejnovější novelu zákona přinesl zákon 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 zákony10. Jedná se o významnou dílčí změnu, díky které je Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových dražebníkem přímo „ze zákona“ a může tak vlastními silami zpeněžovat 
nepotřebný majetek České republiky veřejnou dražbou, což přinese více peněžních prostředků do 
státního rozpočtu.  
 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novelizaci již existujícího zákona, zkoumá předkladatel, jak se dotkne 
nová právní úprava všech subjektů, jichž se zákon a vyhláška již v současnosti dotýkají. Před vlastním 
výpočtem dopadu provádí u těchto osob předběžný odhad, jakým směrem by úpravy, které přináší 
novou regulaci, měly být směrovány. Jde o tyto osoby:  

• ministerstvo, které je kompetenčně příslušným ministerstvem, předkladatelem novelizace; 
dopad regulace změnami podmínek zákona pro ministerstvo proto není předmětem přezkumu 
RIA, 

• dražebníky se živnostenským oprávněním; regulatorní přímý dopad zaznamenají z pohledu 
všech okruhů řešených problémů, veřejné dražby jsou zpravidla jejich hlavní nebo převažující 
činností; budou nuceni přizpůsobit dražby novým pravidlům, což představuje zejména zásah 
do typových dražebních vyhlášek, do organizace administrativy spojené s veřejnými dražbami 
a – v případě dražeb prováděných elektronicky – upraveními podmínkami pro tuto alternativu 
dražeb; pokud některé listiny (typové smlouvy, typové formuláře atp.) budou po nové úpravě 
potenciálně zastaralé, nemělo by jít při jejich úpravách o zásadní zásah, o zásadní změnu 
obsahu; tyto úkony, jež budou nezbytně nutné po účinnosti nového zákona, budou mít 
zpravidla jednorázový charakter a následně by měly přinášet pro dražebníky pozitiva: nepřímo 
ve zvýšení jejich důvěryhodnosti, přímo potom snížením administrativy, snížením nákladů na 
provedení veřejné dražby, zvýšením atraktivity elektronické podoby dražeb; předkladatel tedy 
neuvažuje směrem k těmto osobám se zavedením žádných takových opatření, která by měla 
dlouhodobě omezující dopad na jejich dosavadní činnost jak z hlediska administrativní 
náročnosti, tak z hlediska nákladů,  

• dražebníky „ze zákona“ (územní samosprávné celky, orgány státní správy a Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových) zpeněžující svůj vlastní majetek (či majetek 
svěřený); regulace, kterou novela přináší, by měla mít přímý dopad pouze pozitivní, a to 
v rozsahu aktivit směřujících ke zpeněžení majetku; tyto osoby by měly získat vyšší zájem o 
využití veřejných dražeb, řada zjednodušení bude pro ně mít obdobný dopad jako pro ostatní 
dražebníky, nejsou pro ně zaváděna žádná nová opatření, žádné nové povinnosti, celkový 
výnos, tedy rozdíl mezi příjmem z realizace dražeb daný odměnou za zprostředkování, 
organizaci a právní garanci přechodu majetku vydražením, a souvisejícími náklady (v případě, 

                                                      
10 Účinnost k 1. březnu 2016. 
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že veřejnou dražbu bude pro ně připravovat a provádět dražebník mající k tomu příslušné 
živnostenské oprávnění), by se proti dosavadním podmínkám neměl snížit, administrativní 
náročnost by se neměla zvýšit,       

• navrhovatele dražby; změna regulace, tedy změna některých úkonů a povinností jim přinese 
obecně vyšší míru transparentnosti celého dražebního procesu a vyšší míru právní jistoty pro 
tyto osoby, nejsou pro ně zaváděna žádná nová administrativní opatření, žádné nové 
povinnosti; pokud některé listiny (typové smlouvy, atp.) budou po nové úpravě potenciálně 
zastaralé, nemělo by jít při jejich úpravách o zásadní zásah, o zásadní změnu obsahu; finanční 
náklady dosud s veřejnými dražbami spojené mohou sice v jejich případě přinést jinou 
strukturu výdajů, ale celkový výnos, tedy rozdíl mezi příjmem ze zpeněžení předmětu dražby 
a souvisejícími náklady danými zejména odměnou dražebníka a některými administrativními 
výdaji by se proti dosavadním podmínkám neměl snížit, administrativní náročnost by se 
neměla zvýšit,       

• účastníky dražby – spotřebitele (tedy fyzické osoby ucházející se ve veřejné dražbě o přechod 
vlastnictví předmětu dražby vydražením) a právnické osoby; regulace pro ně nezavádí žádná 
nová omezení, nesnižuje možnost jejich přístupu, jejich účasti na veřejné dražbě; naopak, 
dražby by pro ně měly být přístupnější, právní jistota vyšší neboť vůči nim nejsou zaváděna 
žádná nová opatření, žádné nové povinnosti,     

• diváky; jedná se o fyzicky přítomné osoby v době probíhající klasické („kamenné“) veřejné 
dražby v dražební místnosti, a osoby, které volně sledují na příslušném portále elektronického 
dražebního systému průběh dražby; přínos by pro ně měl být pozitivní, přístupnost 
ke sledování by měla být vyšší, nejsou pro ně zaváděna žádná nová opatření, žádné nové 
povinnosti,     

• úřady, veřejné instituce, které nejsou přímo účastny dražebního procesu v některé z předešlých 
funkcí, nejsou navrženými opatřeními nijak nově dotčeny, předkladatel je neidentifikuje jako 
osoby dotčené novou regulací. 

Shrnutí: Předkladatel při předpokládaném splnění cílů novelizace identifikoval osoby, které by 
změnami regulace mohly být dotčeny. Nepředpokládá však, že by se změny regulace těchto osob 
dotkly negativně. Celkově očekává zatraktivnění veřejných dražeb jako prostředku transparentního a 
nezpochybnitelného zpeněžování majetku a zvýšení právní jistoty pro účastníky dražby - spotřebitele.  
 
 
1.5. Popis cílového stavu 
 
1.5.1 Přesnější úprava veřejných dražeb prováděných elektronicky  
 
Cílem novely zákona je provést takové změny, které při svém limitovaném počtu právní úpravu zákon 
co nejvíce zmodernizují, zpřehlední a zjednoduší. Elektronické dražby budou řádně upraveny přímo 
v zákonu. Příslušná prováděcí vyhláška bude obsahovat již pouze technická pravidla pro elektronické 
dražební systémy. V samostatné příloze je uveden návrh vyhlášky v podobě, v jaké odpovídá 
předloženému návrhu zákona.  
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Cílový stav je 

• kvantifikován očekávaným navýšením počtu (a tím pravděpodobně i finančního objemu) 
elektronických dražeb; předkladatel předpokládá průměrný meziroční nárůst počtu těchto 
dražeb ve výhledu dalších 3 let od účinnosti zákona meziročně nejméně o 5 %, finanční objem 
není kvantifikován, očekává se ve výhledu dalších 3 let od účinnosti zákona meziročně vždy 
pozitivní přírůstek, 

• obecně označen jako zvýšení důvěryhodnosti a přístupnosti dražeb prováděných elektronicky;  
• konkrétněji definován jako zvýšení právní jistoty účastníků i navrhovatelů dražeb 

prováděných elektronicky; prozatím je k dispozici minimum soudních případů v oblasti 
veřejných dražeb, nicméně nelze očekávat, že by se oblasti elektronické podoby veřejných 
dražeb v budoucnu soudní spory vyhnuly,   

• jednorázově finančně náročný pro operativu dražebníků uvažujících o fakultativním zavedení 
elektronických dražeb, neboť s sebou přináší nutnost investice do nových dražebních systémů 
či do úpravy dosavadních elektronických dražebních systémů, 

• popsán pro dražebníky jako bezrizikový; elektronický dražební systém je alternativou klasické 
dražby a představuje sice investici dražebníka s určitým rizikem, ale jde o podnikatelské 
rozhodnutí, nejde o riziko vyplývající z vymáhání nových povinností,  

• ve zcela obecném směru podpory ekonomiky a hospodářského růstu zaměřen na politiku 
zvyšování finančního objemu trhu nemovitostí, zvyšování důvěry v tržní mechanismy, v 
právní jistoty účastníků obchodu (obchodní příležitosti), zvyšování likvidity a přístupnosti 
dražených věcí, zejména nemovitostí, 

• dosažen postupem, kdy je konkrétní výsledek měřitelné hodnoty získán skutečně pouze 
úpravami podmínek v zákoně (přijetím návrhu novely), žádný další dodatečný impuls ať už 
ekonomický, či politický nebo propagační není ze strany předkladatele ke splnění cíle nutný; 
předkladatel o ničem takovém ani neuvažuje. 

 

1.5.2 Zvýšení kvality dražeb zavedením sankcí za nedodržování zákona  

Budou vymezena jednotlivá porušení ustanovení zákona, za která bude možné udělit sankci v podobě 
přiměřené peněžité pokuty.  

Cílový stav je 

• kvantifikován snížením chybovosti (v ročním relativním vyjádření množství pochybení, která 
jsou při kontrolách dražeb zjištěna), předkladatel předpokládá snížení počtu kontrolních 
zjištění do dvou let po účinnosti zákona o přibližně 15 – 20 %; jeho kvantifikované vyjádření 
však není předmětem zkoumání RIA, neboť nesouvisí s regulací právního ani ekonomického 
prostředí; zavedení sankcí (pokuty za přestupky) má výhradně charakter prevence, 

• není (jak vyplývá z výše uvedeného) dosažen postupem, kdy je konkrétní výsledek měřitelný,   
• přínosem pro spotřebitele – účastníka dražby; předkladatel tuto oblast změny přináší s cílem 

zvýšení právní jistoty, ale ani tento cíl nelze přesně kvantifikovat, jde o veličinu obtížně 
měřitelnou, 
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• finančně bez nároku; jak je již výše uvedeno, jde o prevenci; dražebník, který doposud plnil 
své povinnosti, nesezná žádné změny; ze stejného důvodu není předkladatelem zkoumána 
rizikovost zavedení těchto opatření, 

• ve zcela obecném směru podpory ekonomiky a hospodářského růstu zaměřen na politiku 
zvyšování finančního objemu trhu nemovitostí, zvyšování důvěry v tržní mechanismy a 
v možnosti vymáhání nápravy při porušení zákonných podmínek veřejné dražby,  

 
  
1.5.3 Posílení kvality dražeb a zjednodušení dražebního procesu, zohlednění dražební praxe 

Ze zákonu budou odstraněny nadbytečné povinnosti; právní úprava veřejných dražeb bude 
pro dražebníky i spotřebitele jednodušší a přehlednější.  

Cílový stav je 

• kvantifikován snížením nákladů dražebníků díky zpřesnění dražebního procesu a odstranění 
nadbytečných povinností; zvýšení zájmu dražebníků o veřejné dražby je obtížně 
kvantifikovatelné, není tedy předmětem dalšího zkoumání RIA,  

• obecně definován jako náklad(y) na jednotku dražby nyní oproti cílovému stavu, 
předpokladem je kladný výsledek, tedy úspora;  

• tedy měřitelný; úspory jdou na vrub osobních (mzdových či hodinově fakturovaných v případě 
externích výpomocí) nákladů přímé administrativy dražebníka, nákladů na poštovné, 
technické vybavení a další požadavky související s tiskem, rozmnožováním, kopírováním, 
ověřováním, výdajů na provoz vozidel či výdajů za jízdné hromadnou dopravou atd.,  

• u jednotlivě navržených opatření v této oblasti vypočítán jako úspora stavu budoucího oproti 
současnému v ročním vyjádření vždy u všech případů veřejné dražby, ke které se navržené 
opatření vztahuje. Výpočet vychází z odlišné skladby nákladů po úpravě podmínek, kterou 
jsou v zákoně po dražebníkovi vyžadovány,  

• dle názoru předkladatele bezrizikový s výjimkou problematiky související s počtem prohlídek 
nemovitostí, kdy by mohlo teoreticky dojít cíleným omezením prohlídek k omezení zájmu, 
k cílenému snížení atraktivity předmětu dražby oproti dosavadnímu stavu; toto riziko považuje 
předkladatel za zcela nízké, systémově odporující cílům dražebníků, jejichž zájmem by měla 
být co nejvyšší dražební účast11,    

• v obecném směru zaměřen na podporu dražeb jako transparentního způsobu zpeněžení 
majetku, konkrétně jej bude dosaženo zjednodušením některých postupů v dražbě, zlevněním 
či odstraněním některých zbytečných úkonů. 

 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
1.6.1 Přesnější úprava dražeb prováděných elektronicky  
 

                                                      
11 Dle konzultací s dražebníky s vyšší četností dražeb je zájmem organizovat spíše více prohlídek, než 
představuje zákonná povinnost, a získat tak více potenciálních účastníků dražby. Jde o součást propagace, 
reklamu. 
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Ponechání nedostatečně širokého zmocnění k vydání  vyhlášky je z hlediska právního řádu a jeho 
čistoty trvale neudržitelné a nežádoucí, ohrožuje právní jistotu všech dotčených subjektů. Splněním 
cíle novely (viz bod 1.2.7.1) nereaguje předkladatel jen výhradně a povinně na podněty, negativní 
problémy, neboť elektronická verze dražebního procesu je nadále fakultativní alternativou, přesto lze 
ale za riziko z nečinnosti označit stagnaci v rozvoji elektronických dražeb, což je v rozporu s cíli 
vlády, tedy s elektronizací společnosti, s postupným zvyšováním elektronické gramotnosti. 
Navrhovatelé, zejména institucionální (banky), přikládají elektronickému dražebnímu procesu stále 
vyšší váhu: někteří jej cíleně vyžadují, nebo alespoň upřednostňují.    
 

1.6.2 Zvýšení kvality dražeb zavedením sankcí za nedodržování zákona  
 
Pokud nebudou vymezena jednotlivá porušení ustanovení zákona, za která bude možné udělit sankci 
v podobě přiměřené peněžité pokuty, bude kontrolní smysl státních úřadů relativizován, případně 
dokonce zcela zpochybněn. 
 
 
1.6.3 Posílení kvality dražeb a zjednodušení dražebního procesu, zohlednění dražební praxe 
 
Zachování současného stavu zákona znamená pro dražebníky i spotřebitele nadbytečnou 
administrativu a s tím spojené náklady navíc, což má negativní vliv na institut veřejných dražeb jako 
takový a může od používání veřejných dražeb odrazovat.  
 
 
2 Návrh variant řešení 

V souladu se stanovenými cíli a na základě analýzy právního i skutkového stavu jsou navrhovány 
vždy varianty řešení v příslušném počtu odpovídajícím reálným možnostem.  

Za variantní řešení nejsou považovány navrhované úpravy technicky sjednocující některé podmínky 
dobrovolné a nedobrovolné dražby, pokud z nich nevyplývá žádný měřitelný dopad na úsporu či 
zvýšení nákladů či na administrativu. 
 
 
a) Dražby prováděné elektronicky 
 
Téma Varianty 
Upřesnění definice podmínek provozování 
elektronických dražeb v zákoně  

Nulová varianta: Podmínky zůstávají 
v podzákonném předpisu 
Varianta 1: Podmínky postupu při elektronické 
dražbě jsou dány přímo zákonem, v podzákonné 
normě zůstanou pouze technické požadavky na 
elektronické dražební systémy 
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b) Změna podmínek platnosti odhadu ceny předmětu dražby 

Zákon (§13 odst. 1) uvádí kogentně jako podmínku platnosti odhadu předmětu dražby dobu 6 měsíců, 
v případě opakované dražby 12 měsíců. Platnost odhadu 6 měsíců pro první dražbu se jeví 
ve složitějších případech dražeb jako příliš krátká, v mnoha případech lhůta uplyne jen o pouhých 
několik dní dříve, někdy o měsíc před plánovaným termínem konání dražby. Pokud však tato lhůta 6 
měsíců v době před konáním dražby vyprší a nedojde ke změně vlastností a hodnoty předmětu dražby, 
musí dražebník na svůj náklad zajistit prodloužení platnosti původního odhadu, za což uhradí 
zpracovateli odhadu další finanční prostředky.  

Navrhuje se tedy prodloužit platnost znaleckého posudku v případě konání první dražby na 9 měsíců, 
doba platnosti pro opakované dražby zůstane zachována.  
 
Téma Varianty 
Doba platnosti odhadu ceny předmětu dražby Nulová varianta: šest měsíců 

Varianta 1: devět měsíců 
 
 
c) Změna podmínek skládání dražební jistoty  

Zákon (§ 14 odst. 3) umožňuje v případě složení dražební jistoty omezit lhůtu pro její složení na 
šestnáctou hodinu pracovního dne předcházejícího dni konání dražby pouze v případě hotovosti 
k rukám dražebníka a ve formě bankovní záruky. Zejména pro dražebníky z řad územních 
samosprávných celků a centrálních úřadů se však tato lhůta jeví technicky jako krátká. Především větší 
města mají zpracován interní předpis pro manipulaci s hotovostí, případně pro oběh účetních dokladů 
obecně. V něm většinou není počítáno s provozem účtárny (případně pokladny) v dosud platné 
předsunuté lhůtě, tedy do šestnácté hodiny předchozího pracovního dne.  

Navrhuje se tedy umožnit předsunutí lhůty na okamžik dřívější dřívější, a to na dva pracovní dny 
předcházející dni konání dražby. Tato úprava se bude týkat všech způsobů skládání dražební jistoty.  
 
Téma Varianty 
Stanovení konce lhůty pro složení dražební 
jistoty na dřívější okamžik, než je zahájení 
dražby 

Nulová varianta: šestnáctá hodina pracovního 
dne předcházejícího dni konání dražby pouze pro 
složení dražební jistoty k rukám dražebníka a ve 
formě bankovní záruky 
Varianta 1: dva pracovní dny předcházející dni 
konání dražby pro všechny způsoby složení  

 
 
d) Změna počtu prohlídek  

Zákon (§ 15 odst. 2) požaduje při nejnižším podání nad 1 mil Kč nebo v případě nemovitosti, podniku 
či jeho organizační složky umožnit účastníkům dražby prohlídku předmětu dražby alespoň ve dvou 
termínech. Z pohledu např. prodeje formálně jednoduchých nemovitostí mohou být dvě prohlídky 
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nákladnější než vlastní výnos. Typickým příkladem je samostatný pozemek mimo intravilány obcí 
s nízkou hodnotou, u kterého nelze očekávat stavební zhodnocení (např. louka nebo pole); hodnota 
takové nemovitosti může být dokonce nižší než náklady na zajištění prohlídek a přitom může jít o 
relativně rozsáhlé území, kde organizace prohlídky, tedy setkání účastníků, je organizačně náročné.     

Navrhuje se zrušení celého odstavce, čímž by se počet prohlídek u všech typů předmětu dražby 
sjednotil na minimálně 1.  Z konzultací vyplývá, že většina dražebníků by sami rádi optimalizovali 
počet prohlídek tak, aby zajistili dostatečný zájem; není tedy v jejich zájmu prohlídky omezovat, 
pokud to není nutné, naopak po dohodě s navrhovatelem a na základě zájmu případných účastníků 
dražby, pokud to technické podmínky umožňují, dražebníci sami budou organizovat více prohlídek, 
než bude nové povinné minimum, tedy jedna prohlídka.   
  
   
Téma Varianty 
Požadavek počtu prohlídek  Nulová varianta: při nejnižším podání nad 1 mil 

Kč a u nemovitostí, obchodního závodu nebo 
jeho pobočky minimálně dva termíny prohlídky  
Varianta 1: stanovení min. 1 prohlídky pro 
všechny typy předmětů dražeb  

 
 
e) Změna v podmínce vracení listin 

Zákon (§16 odst. 4) ukládá vracet po skončení dražby bez zbytečného odkladu listiny, jimiž oprávněné 
osoby doložily svá práva k předmětu dražby, těmto osobám (v případě neudělení příklepu pak po 
marném uplynutí lhůty pro podání návrhu na provedení opakované dražby nebo po skončení 
opakované dražby). Prakticky je toto ustanovení často nadbytečné, řada listin není těmito osobami 
vyžadována zpět.   

Navrhuje se tedy vracet takové listiny pouze v případě, kdy o to dotčená osoba požádá. 
 
Téma Varianty 
Vracení listin dokládajících právní vztah 
k předmětu dražby nebo vznik pohledávek  

Nulová varianta: bez zbytečného odkladu, v 
případě neudělení příklepu po marném uplynutí 
lhůty pro podání návrhu na provedení opakované 
dražby nebo po skončení opakované dražby 
Varianta 1: Pouze, pokud o to dotčená osoba 
požádá 

 
 
f) Změna v odměňování dražebníka 

Zákon (§ 18 odst. 2) opravňuje dražebníka v případě dobrovolných dražby věcí nemovitých k výběru 
odměny pouze od navrhovatele. Jako praktické se jeví sjednotit úpravu s dražbou věcí movitých, kdy 
se umožňuje vybírat odměnu i od vydražitele.  
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Téma Varianty 
Rozdílná úprava vybírání odměny u dražeb věcí 
nemovitých a věcí movitých 

Nulová varianta: u věcí nemovitých pouze od 
navrhovatele 
U všech věcí možnost výběru odměny od 
navrhovatele i od vydražitele 

 
 
g) Změna podmínek ujednání smlouvy u opakované dražby 

Zákon (§ 25 odst. 1, § 49 odst. 1) ukládá dražebníkovi uzavřít s navrhovatelem smlouvu o opakované 
dražbě do 10 dnů po doručení protokolu o provedené dražbě nebo vyrozumění o zmaření dražby 
navrhovateli. V řadě případů však toto ustanovení vyvolává další náklady nebo administrativní úkony 
dražebníka, přičemž jde o identické nebo obdobné podmínky jako u první dražby. Uvedená lhůta je 
navíc velmi limitující pro navrhovatele dražby – insolvenčního správce, který ji musí projednat 
s věřitelským výborem. Řešením pro dražebníka bývá takový postup, kdy se s navrhovatelem dohodne 
již při uzavírání smlouvy o provedení dražby, že v případě neúspěšné nebo zmařené dražby proběhne 
dražba opakovaná za předem dohodnutých podmínek. Tento postup však zatím neměl právní 
zakotvení, někteří dražebníci jej z důvodů nižší právní jistoty nepoužívali.    

Navrhuje se tedy, aby bylo umožněno nahradit smlouvu o provedení opakované dražby právě již 
případným ujednáním mezi navrhovatelem a dražebníkem v základní smlouvě o provedení dražby. 
Dále se navrhuje, aby dražba pak mohla být prováděna opakovaně vícekrát. Uvedené návrhy by měly 
vést ke snížení nákladů dražebníka. 
 
Téma Varianty 
Smluvní zakotvení opakované dražby  Nulová varianta: provedení opakované dražby 

pouze na základě uzavřené smlouvy o provedení 
opakované dražby 
Varianta 1: alternativně také ujednáním 
v původní smlouvě 

 
 
h) Změna podmínek společné dražby u dobrovolné dražby 

Zákon (§ 26 odst. 1) stanoví možnost dražit ve společné dobrovolné dražbě pouze věci movité, kdy 
nejnižší podání nepřesáhne 1 mil Kč. Toto ustanovení se jeví v některých případech např. dražeb 
typově obdobných nemovitostí nebo dražších movitých věcí jako zbytečně omezující. Dražebník je 
nucen u každého předmětu dražby zpracovat kompletní vyhlášku, zajistit její zveřejnění, při organizaci 
vlastní dražby pak znovu vždy zahajovat a ukončovat celé dražební řízení. Navrhuje se, aby u 
dobrovolných dražeb bylo umožněno organizovat společnou dražbu bez omezení, tedy i bez ohledu na 
to, zda se jedná o věci movité či nemovité. Provádění společné dražby více předmětů dražby v rámci 
jednoho dražebního jednání, kdy však každý jednotlivý předmět se draží zvlášť, přinese kromě časové 
úspory zejména úsporu finanční (nižší náklady na zveřejnění dražební vyhlášky zákonem stanoveným 
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způsobem, zasílání zákonem stanoveným osobám, společná ustanovení v dražební vyhlášce pro 
všechny předměty dražby apod.) Tento postup bude znamenat časovou úsporu i pro účastníky dražby.  
 
Téma Varianty 
Společná dražba Nulová varianta: pouze u movitých věcí do 

hodnoty 1 mil Kč nejnižšího podání  
Varianta 1: pro všechny typy předmětu dražby 
bez omezení limitu nejnižšího podání 

 
 
i)  Změna podmínek protokolu o provedené dražbě 

Zákon (§ 27 odst. 2 písm. h; § 50 odst. 4) uvádí podepsaný stejnopis dražební vyhlášky a jeho 
případné dodatky jako nedílnou součást protokolu o provedené dražbě. Z pohledu podmínek 
vyvěšování a archivace se jedná o zcela nadbytečný úkon. Jeho existence nezajišťuje žádný jiný 
rozsah právní jistoty, než by byl v případě absence takové přílohy, jde o zjevnou duplicitu. Zároveň 
zákon stanoví povinnost zasílat protokol o provedené dražbě (včetně nedílné součásti – dražební 
vyhlášky) osobám, kterým již dražební vyhláška v době vyhlášení dražby již zaslána byla. 

Navrhuje se tedy zrušení této podmínky. 
 
Téma Varianty 
Podepsaný stejnopis dražební vyhlášky  Nulová varianta: jako povinná součást protokolu 

Varianta 1: není nedílnou součástí protokolu  
 
 
j) Změna podmínky informování o nekonání nedobrovolné dražby 

Zákon (§ 46a odst. 1) popisuje skutečnost, kdy je dražba odložena, neboť tomu brání rozhodnutí soudu 
nebo správního orgánu o předběžném opatření, nebo v důsledku podání žaloby na vyslovení 
nepřípustnosti prodeje zástavy, anebo v důsledku zásahu vyšší moci. Neukládá však povinnost 
zveřejnit na základě této skutečnosti oznámení o nekonání dražby. To mívá často nepříjemné praktické 
důsledky vyplývající z neinformovanosti případných účastníků dražby. Dostaví se na místo dražby, 
která pak neproběhne, což přináší zbytečné náklady nejen časové, ale i finanční. 

Navrhuje se zavést povinnost zveřejnit skutečnost o nekonání dražby do 5 dnů od okamžiku, kdy se 
dražebník o této skutečnosti dozví, na centrální adrese. Přestože okamžik, kdy se dražebník o 
skutečnosti, že se dražba nemůže konat, dozví, není předem odhadnutelný a dražebník jej nemůže 
ovlivnit, jeví se návrh na jasně ohraničenou lhůtu ke zveřejnění této skutečnosti na centrální adrese 
jako logický a vhodný. Hlavním smyslem je ochrana spotřebitele - účastníka dražby před zbytečnými 
náklady.    
   
Téma Varianty 
Informování o odkladu dražby na centrální adrese Nulová varianta: není vyžadováno 

Varianta 1: je povinné ve lhůtě 5 dnů  
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k) Změna podmínek úhrady ceny dosažené vydražením u nedobrovolné (a dobrovolné) 
dražby 

Zákon (§ 52 odst. 2 a 3 a § 29) ukládá odlišné podmínky (lhůtu) pro úhradu ceny dosažené 
vydražením v závislosti na její výši. U dobrovolných dražeb jsou lhůty 3, kdy stanovení lhůty pro 
částku nad 500 tis. Kč je ovlivněno ještě osobou navrhovatele. U nedobrovolných dražeb jsou 
stanoveny lhůty 2 s tím, že částky jsou odlišné od dražeb dobrovolných.  

U dražeb dobrovolných se navrhuje stanovit lhůty 2 v závislosti na výši ceny dosažené vydražením 
s tím, že bude vypuštěna povinnost uhradit cenu dosaženou vydražením v den konání dražby 
(současná lhůta pro cenu dosaženou vydražením do 200 tis. Kč). U částky do 500 tis. Kč se navrhuje 
lhůta do 10 dnů ode dne konání dražby, u částek přesahujících tuto výši pak lhůta v rozmezí 10 – 120 
dnů, kdy konkrétní lhůta pro doplacení ceny dosažené vydražením bude záležet na dohodě dražebníka 
a navrhovatele a musí být uvedena ve smlouvě o provedení dražby.  

U dražeb nedobrovolných se navrhuje zavést jednotnou lhůtu 30 dní a další podmínky zrušit. 
Zjednoduší se tím platební podmínky, zprůhlední se proces dražby. V některých případech to může 
pomoci k vyšší účasti na dražbě a k vyšší ceně dosažené vydražením. U relativně vyšších částek – 
avšak do limitu 5 mil Kč – mohla dosavadní lhůta 10 dní některé zájemce o dražbu odradit kvůli 
nemožnosti sjednat v tak krátké době úvěr.    
 
Téma Varianty 
Lhůty pro úhradu ceny dosažené vydražením u 
dobrovolné a nedobrovolné dražby 

Nulová varianta: ponechat u dobrovolné dražby 3 
lhůty, u nedobrovolné 2 lhůty v závislosti na výši 
ceny dosažené vydražením 
Varianta 1: zjednodušení lhůt pro úhradu ceny 
dosažené vydražením – u dražeb dobrovolných 2 
lhůty, u dražeb nedobrovolných 1 lhůta 

 
 
l) Přestupky dražebníka 

Podrobnosti úvah vedoucích k zavedení zcela nového institutu odstupňovaných sankcí do zákona jsou 
uvedeny podrobně ve zvláštní části v komentáři k novelizačnímu ustanovení (bod 90), jejich použití 
má zejména preventivní charakter, sankce se vztahují k již nyní platným povinnostem, v souvislostech 
se zavedením sankcí nejsou zaváděny žádné nové povinnosti.  
 
Téma Varianty 
Zavedení sankčních ustanovení do zákona Nulová varianta: ponechání dosavadního stavu, 

bez možnosti sankcí 
Varianta 1: Zavedení jednotlivých sankcí  
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
3.2 Náklady  

Předkladatel samostatně odděleně nezkoumal náklady, neboť ve většině případů nejsou nebo jsou 
zanedbatelné. Porovnání se současným stavem v ročním vyjádření konkrétní plošné úspory u každé 
varianty je identifikován jako přínos. Jeho vyčíslení je shrnuto u každé varianty odděleně, neboť 
předkladatel neidentifikoval žádné souhrnné multiplikační efekty opatření jednotlivých variant.     
 
 
3.3 Přínosy 

Jsou zpracovány souhrnné přínosy pro hlavní dotčené skupiny. 
 
 
a) Dražby prováděné elektronicky  

Ponechání dosavadní úpravy elektronických dražeb pouze v podzákonné normě vystavuje účastníky 
dražebního jednání nebezpečí volnějšího výkladu s tím, že elektronické veřejné dražby jsou hůře 
kontrolovatelné a případná porušení vyhlášky není možné postihovat. Přínosem zakotvení procesních 
podmínek elektronických dražeb přímo do zákona a přesnější definicí úkonů dražby (příhoz, příklep 
atd.) se výrazně zpřístupní dražební jednání všem zájemcům o elektronické dražby. Ministerstvo mělo 
dosud možnost pouze upozornit provozovatele elektronických dražebních systémů na nedokonalosti či 
nepřesnosti.  

Příprava a zavedení elektronického dražebního systému je cenově nákladné (buď úhradou jeho vývoje, 
nebo jeho pronajímání, outsourcing), nicméně přínos v úsporách za pronájem dražební místnosti, 
odměně licitátorovi, nižší náklady na přípravu a provedení elektronické veřejné dražby jsou pozitivem.  

Protože jde o fakultativní rozhodnutí dražebníka, zpracovatel i přes zjevné úspory nevyčísluje 
ekonomickou výhodnost přechodu na elektronické dražební systémy. Elektronické dražební systémy 
zvyšují komfort účastníků dražby a umožňují sledovat její průběh.  
 
 
b) Změna podmínek platnosti odhadu ceny předmětu dražby 

Prodloužení platnosti posudku pro první dražbu ze 6 na 9 měsíců má ekonomický dopad v případech, 
kdy kvůli komplikovanosti dražby nebo jiným důvodům vedoucím k prodloužení času potřebného pro 
přípravu veřejné dražby musí dražebník zajistit prodloužení jeho platnosti, protože v plánovaném 
termínu dražebního jednání by byl posudek starší než 6 měsíců. Ze sledovaného období 2014 - 2015 k 
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této situaci došlo (u všech dražebníků) v cca 276 případech ročně, a to vždy u nemovitostí.12 
Předpokládáme-li, že pouze minimum z těchto případů veřejných dražeb neproběhne ani do 9 měsíců 
ode dne vyhotovení posudku (odhadem u 15% dražeb), ve zbývajících 85% veřejných dražeb dojde 
díky prodloužení doby platnosti posudku k úsporám za výdaje na jeho aktualizaci případně zpracování 
posudku nového. Pro výpočet předpokládáme, že v době 9 měsíců (od data zpracování posudku) 
nedojde k žádné živelní události, požár či jinému znehodnocení předmětu dražby. Jednotný náklad na 
aktualizaci posudku je uvažován ve výši 2 000 Kč za jeden případ, další administrativní výdaje 
dražebníka (čas nutný pro komunikaci s odhadcem, žádost o aktualizaci) jsou uvažovány ve výši cca 
170 Kč.  Celkově dosažená úspora představuje částku cca  510 000 Kč ročně13. 
 
 
c) Změna podmínek skládání dražební jistoty  

Toto ustanovení je identifikováno jako důležité zejména pro územní samosprávné celky, které při 
manipulaci s penězi postupují ještě podle dalších předpisů (rozpočtová skladba, pravidla pro platební 
styk, vnitřní podmínky zajišťující veřejnou kontrolu zastupitelstvy apod.). V některých případech by 
bez zavedení nových podmínek nemohl takový územní samosprávný celek jako dražebník o dražbě 
vůbec uvažovat. Odhaduje se tedy, že nová podmínka umožní ÚSC bez obtíží zvládat možná o cca 10 
- 15 % více dražeb než dosud, ovšem doložitelnost a měřitelnost tohoto faktu je téměř nemožná, 
předkladatel ji tedy nevyčísluje a konstatuje pouze  obecný přínos a větší jistotu pro dražebníky, 
zejména územní samosprávné celky a orgány státní správy.   
 
 
d) Změna počtu prohlídek  

Hlavními uspořenými náklady jsou zde výdaje na dojezd na místo prohlídky a osobní náklady. 
Průměrná vzdálenost sídla dražebníka od místa předmětu dražby 122,07 km (výpočet – viz příloha 1), 
tedy včetně zpáteční cesty 244,14 km. Základní náhrada běžného vozidla14 3,8 Kč/km, při spotřebě 5,9 
l/100 km15 je to cca 2,16 Kč/km16, tedy celkem 5,96 Kč/km17. Náklad na cestovní výdaje na jednu 
prohlídku tedy činí 1 455 Kč18. Při započtení průměrné doby strávené cestou na prohlídku a na 
prohlídce samotné19 v počtu 5 hodin a normované hodinové sazbě 158 Kč/h činí osobní náklady 790 
Kč. Celkový náklad jedné prohlídky je pak 2 245 Kč. U velkých dražebních kanceláří jsou prohlídky 
                                                      
12 Zjištěno z dotazování dražebníků a porovnáním s údaji na centrální adrese 
(http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02008.do);  přímé zjištění těchto skutečností není možné.  
13 235 x 2 170 Kč 
14 (Fabia 1,2 HT). Náhrada za pohonné hmoty (průměrné ceny pohonných hmot od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) 
představují 36,76 Kč. S ohledem na četnost a průměrné stáří vozového parku v ČR byla jako typický automobil 
drobného podnikatele zvolena Škoda Fabia 1.2 HTP (http://auto.ihned.cz/c1-56876840-skoda-fabia-je-
nejcastejsim-autem-v-cesku-predstihla-felicii-i-staricky-favorit), rok výroby 2005-6, jejíž průměrná 
kombinovaná spotřeba činí 5,9 l/100 km (viz http://www.tipcars.com/magazin-skoda-fabia-12-htp-12v-test-
spotreby-1086.html). 
15 Norma E-DIN. 
16 36,76 x (5,9/100) 
17 Cena PHM via http://jakpodnikat.cz/prumerne-ceny-phm.php, http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-sazby-
cestovnich-nahrad-pro-rok-2016-100041.html 
18 5,96 x 244,14 Kč 
19 Uváděné doby prohlídky od dražebních kanceláří činí  150- 350 min s vyšším zastoupením právě delších 
intervalů, brán vážený průměr, který je bez pár minut téměř přesně 300 min, tedy 5 hodin, pro výpočet použito 
zaokrouhlení na celé hodiny.  
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zajišťovány externě smluvně a jsou obdobně nákladné, průměr je identifikován částkou 1 880 Kč na 
jeden případ20.  

Vážený průměr nákladů na jednu prohlídku pro oba způsoby zajištění prohlídky se bude tedy 
pohybovat v průměru na částce 2 022 Kč.21 Pro 2 767 dražeb ročně22 to představuje částku 5 594 874 
Kč.23  

Nezanedbatelným přínosem je ekologický dopad. Úspora uvedených 675 535 km znamená snížení 
produkce CO2 o 95 930 kg24. 

Do uvedených úspor není zahrnuta úspora peněžních prostředků souvisejících s menším opotřebením 
vozového parku dražebníka a tím i menší náklady na servis a údržbu automobilů (případně potřeba 
menšího počtu vozů). 
 
 
e) Změna v podmínce vracení listin 
 
Odhad na základě konzultací s největšími dražebními kancelářemi na dodatečné náklady vychází 
z počtu cca 8 000 osob, které se do veřejné dražby zapíší a aktivně se jí účastní25. Z nich cca  
15 - 25%26 představují případy, kdy je identifikace oprávnění dokládána listinou, kterou je následně 
nutno zaslat zpět účastníkovi. Téměř vždy jde o případy, kdy účastník s navrácením dané listiny již 
nepočítá, respektive lze odhadnout, že výslovných vyžádání návratu listin je proti tomuto množství 
minimální (pod 1 %). Průměrný náklad na zajištění tohoto nadbytečného úkonu činí cca 117 Kč27, 
dosažená úspora představuje tedy částku cca 234 000 Kč28.   
 
 
f) Změna v odměňování dražebníka 

Navržená úprava má nulitní charakter z pohledu celkového součtu nákladů všech stran dražebního 
procesu.  

                                                      
20 Údaje poskytli dva externí pracovníci dvou velkých dražebních firem, z důvodů firemního know-how 
neuvádíme jejich názvy. Zajišťovány jsou veškeré jejich prohlídky dobrovolných i nedobrovolných dražeb na 
základě ročních smluv s fyzickými osobami, které na svůj náklad cestují a organizují prohlídky a poskytují 
dražební kanceláři zápis o jejich uskutečnění. Smluvně jsou honorovány jednorázově částkou 1 500 Kč pro 
vzdálenosti do 30 km a 2 000 Kč pro ostatní.  V průměru je náklad na zajištění jedné prohlídky spočten na 1 880 
Kč 
21 Váha případů prohlídek externích a vlastními zaměstnanci je v poměru 61 % : 39 % v prospěch zajišťování 
externisty. 
22 Průměrný počet dražeb za sledovaná období 2013-15 byl 2 996, z toho cca 229 byly dražby věcí movitých do 
hodnoty 1 mil Kč. 
23 2 767 x 2 022 Kč 
24 (0,142x675535); Normována produkce 142 g CO2 na km: (http://skodaps.wz.cz/fabia_technicke_1.php; 
http://www.autolexicon.net/cs/articles/emisni-norma-euro/).  
25 Tento údaj je obtížně sledovatelný, s výjimkou několika dražebníků nevede nikdo odděleně přehled o typech 
listin. Odhad pochází od dvou velkých dražebních kanceláří. 
26 Široký rozptyl je opět dán obtížností kvantifikace. Zvolena byla střední hodnota 20 %, tedy 2 000 případů. 
27 0,5 hodiny po 158 Kč přímých osobních nákladů; dále poštovné a pořízení kopie pro dražebníka. 
28 2000 x 117 Kč 
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Předpokládaný přínos je tedy pouze ve volnějším prostoru pro jednání dražebníka. Může v době 
vyjednávání s navrhovatelem o parametrech smlouvy o provedení dražby dosáhnout výhodnější nebo 
jednodušší pozice díky možnosti dostat odměnu od vydražitele. Předkladatel nepředpokládá, že by 
kvůli změně některá ze stran dražebního procesu byla zatížena novou administrativou.     
 
 
g) Změna podmínek ujednání smlouvy u opakované dražby 

Roční počet opakovaných dražeb představuje 536 případů29. Pokud ve všech případech bude mít 
dražebník již ve smlouvě o provedení veřejné dražby zakotveny podmínky i pro provedení opakované 
dražby, ušetří přímé administrativní náklady nutné k sepsání a ověření podpisů u smlouvy o provedení 
veřejné dražby opakované. Náklady na ověření podpisů na 2 stejnopisech smlouvy o provedení 
veřejné dražby opakované představují částku 120 Kč. Tuto částku je třeba zvýšit o náklady související 
s administrativní zátěží (čas nutný k vytvoření opakované smlouvy + čas strávený při zajišťování 
souvisejících náležitostí) ve výši 474 Kč.30 Celková úspora na jednu dražbu představuje částku 
594 Kč.31 Dosažené úspory pro všechny případy představují částku 318 384 Kč za rok32. 
 
 
h) Změna podmínek pro provedení společné dražby (pro dobrovolné dražby) 

Nemožnost připravit veřejnou dražbu dobrovolnou společnou se v současné době týká věcí movitých 
s nejnižším podáním vyšším než 1 mil. Kč, což činí 108 případů z 27633, kdy dražebníci museli pro 
každý tento jednotlivý předmět dražby připravit veřejnou dražbu samostatnou. Průměrná cena 
realizace ve vícenákladech je podle konzultací s dražebníky, u kterých byly tyto případy 
identifikovány, spočtena váženým průměrem na cca 19 200 Kč34. Celkový náklad na přípravu těchto 
108 samostatných dražeb tak činí cca 2 040 000 Kč ročně35. V průměru je možné v rámci jednoho 
dražebního jednání vydražit cca 12 položek, tedy 108 předmětů dražby by bylo možné vydražit 
v rámci 9 veřejných dražeb společných. Náklady na tyto společné dražby tak činí 172 800 Kč. Úspora 
pro dražebníky pak představuje 1 867 200 Kč za rok. 

                                                      
29 Průměr za roky 2014-15. 
30 Čas potřebný k vytvoření nové smlouvy cca 120 min. – tj. 316 Kč. Výše osobních nákladů počítáme z 
průměrné měsíční hrubé mzdy v podnikatelské sféře 26 609 Kč / měsíčně, tedy 158 Kč/hod (viz 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2016). K tomu přistupuje čas při zajišťování 
přidružených náležitostí (samotný úkon 15 min + cesta 45 min) v rozsahu 60 min. Součet administrativní zátěže 
pak činí 158 + 316 = 474 Kč 
31 120 (přímé finanční náklady) + 474 (administrativní zátěž) = 594 Kč 
32 594 Kč x 536 případů ročně 
33 Podíl dražeb movitých věcí, které bylo možné dražit ve společné dražbě ze vzorku dražebníků Gaute, Eurodražby a 
Prokonzulta za období 1. 1. – 1. 6. 2015 činil 39,45 % 
34 Cena za přípravu dražby: 
Časové náklady na přípravu dražební vyhlášky, smlouvy a protokolu o provedené dražbě (viz 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2016), dražební vyhláška cca 120 min. – tj. 316 Kč, smlouva cca 
120 min. – tj. 316 Kč, protokol o provedené dražbě cca 60 min. – tj. 158 Kč 
Náklady za kopírování/tisk: Průměrná dražební vyhláška cca 6,56 listů (určeno podle dražebních vyhlášek namátkou 
vybraných dražeb uvedených v bodě 5) x podle § 20 odst. 3 a 5 se posílá cca 5x 
6,56 x 5 = 32,8;  32,8 x 0,938 (cena 1 potištěného listu papíru) = 30,76 Kč 
35 108 x 19 200 Kč 
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Možnost vydražit ve společné dražbě věci nemovité (což v současné době možné není) by se týkala 
cca 241 případu za rok36. Průměrná cena realizace ve vícenákladech je podle konzultací s dražebníky, 
u kterých byla tato situace identifikována, spočtena váženým průměrem na cca 19 200 Kč. Dosažená 
úspora představuje u věcí nemovitých částku cca 4 630 000 Kč37.    

Celkový přínos navrženého řešení představuje 6 497 200 Kč za rok. 
 
 
i)  Změna podmínek protokolu o provedené dražbě 

Roční náklady na tento administrativní úkon jsou dány náklady na kopírování a při překročení 
gramáže pak zvýšeným poštovným, zejména však přímými osobními náklady zvýšené administrativy 
(akt kopírování, kompletace rozšířené zásilky, rozšířené archivace atd.); ty jsou propočteny na půl 
hodiny práce administrativního pracovníka plus další náklady.38 Dosažená úspora tak představuje 
částku 160 000 Kč.39  
 
 
j)  Změna podmínky informování o nekonání nedobrovolné dražby 

Navržené ustanovení dle varianty 1 představuje dodatečné náklady pro dražebníky jen v uvedených 
vyjmenovaných případech, kdy bude dražebník povinen zaslat informaci na centrální adresu. 
Průměrný počet nedobrovolných dražeb v letech 2014 a 2015 je 670 za rok. Z konzultací s dražebníky 
provádějícími veřejné dražby nedobrovolné vyplynulo, že v polovině případů nemohou veřejnou 
dražbu v původně stanoveném termínu provést a musejí ji přerušit. To představuje 335 
nedobrovolných dražeb ročně. Dodatečný náklad představuje administrativu se zpracováním, 
odesláním a náklady na zveřejnění40. Celkový výdaj je spočten v průměru na částku 780 Kč na jeden 
případ. Celkové náklady tak ročně zatíží dražebníky částkou 261 300 Kč.  

Proti tomuto negativu (výdaj dražebníka na nový administrativní úkon) stojí vyšší důvěryhodnost 
dražebníka v očích případných účastníků dražby. Toto pozitivum je jen obtížně vyčíslitelné, ale 
předkladatel se přiklání k názoru dražebníků, že již nyní tuto informaci zpracovávají dobrovolně a že 
je v jejich zájmu ji veřejnosti poskytnout.  
 
 
 
 
 

                                                      
36 Průměr za roky 2013-15; http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02008.do 
37 241 x 19 200 Kč 
38 Počet dražeb za sledovaná období 2014-15 byl 2996. 
39 Průměrná dražební vyhláška cca 6,56 listů (určeno podle dražebních vyhlášek namátkou vybraných dražeb, které mohou 
způsobit přesunutí dopisu do kategorie 50-100 g, tzn. zdražení o 4 Kč (ze 43 Kč na 47 Kč). Podle § 20, odst. 5 zákona  se 
posílá cca 3x, což představuje 12 Kč navíc, při 3000 kusech je to 36 000 Kč. K této částce se připočítá cena kopií (průměr 
v okolí úřadů Praha 1 a Prahy 5) v částce (5 x 0,938 x 3) cca 14 Kč za vyhlášku a cena práce potřebné k administraci, tj. 
přibližně 10 min. (x 158 Kč) cca 26,3 Kč, tedy dalších 40,3 Kč x 3000, což představuje 120 900 Kč. Suma (120.900 + 
36.000) činí cca 160 000 Kč.  
40 250 Kč za 1 stranu publikovanou na centrální adrese. 
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k) Změna podmínek úhrady ceny dosažené vydražením u dobrovolné a nedobrovolné 
dražby 

Lhůty pro úhradu ceny dosažené vydražením nemají prakticky žádný vyčíslitelný dopad na příjmy 
dražebníka. Pozitivem je však zjednodušení podmínek, což může vést mnohé účastníky dražby 
k účasti, ke které by jinak nepřistoupili. Tato, ekonomicky sice přínosná, ale obtížně vyčíslitelná a 
odhadnutelná veličina, může přispět k vyšší atraktivitě, částečně také k vyšší transparentnosti.     
 
 
l) Přestupky dražebníka 

Vyčíslení nákladů dražebníků se z důvodů preventivní funkce možnosti uložení sankce neprovádí, 
náklady ministerstva jako kontrolního orgánu se také nevyčíslují, předkladatel předpokládá zvládnutí 
agendy v rámci současného technického a personálního stavu. Pozitivní přinos pro státní rozpočet – 
příjem z vyměřených pokut – se také z důvodů pouze preventivního účelu nekvantifikuje; tento příjem 
není účelem, posláním novely.   

Vyčíslit zvýšení kvality dražebního procesu a jistoty účastníků dražby je obtížné, předkladatel má za 
to, že sledovaná chybovost v nálezech kontrolních protokolů se sníží o cca 10-20% u méně závažných 
pochybení a na polovinu u zásadních pochybení. Tuto skutečnost však nelze ekonomicky 
kvantifikovat například vyšší kvalitou dražebního procesu, která by se mohla projevit ve vyšším zájmu 
o veřejné dražby, neboť nelze nalézt srovnatelnou výchozí základnu. Předkladatel se tedy spokojuje 
s konstatováním preventivní funkce.   
 
 
3. 3.    Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.3.1 Přínosy na straně dražebníka 

Finančně vyjádřitelné jsou navržené změny v předchozím textu, a to konkrétně v pozitivním směru 
(úspory) uvedené pod písm. b), d), e), g), h), i) v celkovém součtu 13 314 000 Kč ročně a v negativním 
(náklady) pak úprava uvedená v písm. j), která zatíží dražebníky částkou 261 300 Kč ročně. Celkový 
přínos pro dražebníky tak činí 13 052 700 Kč ročně. Změna uvedená v písm. a) má obecný přinos 
pro možnost fakultativního zavedení nové formy dražeb, Změna uvedená v písm. f) usnadňuje 
dražebníkovi vyjednávání o jeho odměně. Změna uvedená v písm. k) pak znamená zpřehlednění a 
zjednodušení podmínek dražeb obecně, zvýšení jejich transparentnosti a předem známé informace 
zejména pro účastníky dražby. 
 
 
3.3.2. Přínosy na straně účastníků dražby 

Finančně vyjádřitelné nejsou u žádných změn konkretizovány. Změna uvedená v písm. a) má obecný 
přinos pro možnost fakultativního zavedení nové formy dražeb a bod j) má přínos vyšší 
informovanosti účastníka dražby. 
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3.3.3. Přínosy pro územní samosprávné celky 

Finančně vyjádřitelné změny (viz úprava uvedená v písm. c)) nejsou, obecně lze považovat za 
pozitivum zvýšení transparentnosti dražeb, a tím vyšší důvěryhodnosti územních samosprávných 
celků jako dražebníka a navrhovatele v jedné osobě. Navržená úprava přináší dražebníkům, zejména 
územním samosprávným celkům a orgánům státní správy větší časový prostor pro bezproblémové 
ověření přijetí finančních prostředků a tím větší právní jistotu z pohledu platnosti celého dražebního 
procesu. 
 
 
3.3.4 Náklady a přínosy nulových variant 
 
Obecně lze mezi nedostatky nulových varianty zařadit současnou nedostatečnou právní úpravu 
elektronických dražeb, nekompatibilitu zákona s jinými právními předpisy a byrokratickou zátěž 
v souvislosti s některými nadbytečnými povinnostmi, které zákon ukládá.   
 
Hlavní přínosy nulových variant lze spatřovat v úspoře nákladů souvisejících s přípravou novely, 
neboť nedojde ke změně současného stavu, účastníci dražebního procesu, zejména dražebníci se 
nemusí seznamovat s novými pravidly pro provádění veřejných dražeb a podle nich např. upravovat 
své, již připravené vzorové listiny.  
 
 
4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
a) dražby prováděné elektronicky  
 
Výhodnost varianty 1 i přes fakultativní používání elektronické formy dražeb dokládá možnost rozšířit 
nabídku způsobu provádění veřejných dražeb a zajistit zájemcům vyšší komfort a snížení nákladů 
souvisejících s jejich případnou účastí na dražbě.   
 
 
b) Změna podmínek platnosti odhadu ceny předmětu dražby 
 
Varianta 1 přináší prokazatelnou ekonomickou úsporu, snížení administrativních nákladů.  
 
 
c) Změna podmínek skládání dražební jistoty  
 
Varianta 1 umožní snadnější manipulaci s dražební jistotou zejména u státu, obcí a krajů v roli 
dražebníka-navrhovatele, lepší kontrolovatelnost připsání částek představujících dražební jistotu na 
účet dražebníka. Předkladatel připomíná výrazné odlišnosti účetních zvyklostí a podmínek těchto 
dražebníků. Dostatečný čas na kontrolu může být rozhodující při rozhodování o způsobu zpeněžení.   
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d) Změna počtu prohlídek  
 
Varianta 1 přináší významnou úsporu nákladů dražebníka. Případné zvýšení počtu prohlídek na 
základě předpokládané poptávky není nijak omezeno. 
 
 
e) Změna v podmínce vracení listin 
 
Varianta 1 přináší prokazatelnou úsporu, jde sice o relativně zanedbatelnou sumu, ale i formální 
ulehčení agendy je nutno považovat za přínos.   
 
 
f) Změna v odměňování dražebníka 
 
Varianta 1 dává větší prostor dražebníkovi při vyjednávání podmínek pro přípravu a provedení veřejné 
dražby s navrhovatelem. V konečném důsledku je však v podstatě jedno, kdo bude dražebníkovi 
odměnu hradit – zda navrhovatel z výtěžku dražby nebo vydražitel (každý účastník dražby má předem 
stanovenu maximální částku, kterou je ochoten za konkrétní předmět dražby nabídnout, a to včetně 
všech souvisejících poplatků. Bude-li muset hradit odměnu dražebníkovi, pak tuto, předem stanovenou 
maximální částku sníží o odměnu dražebníkovi, čímž cena dosažená vydražením bude nižší). Uvedená 
úprava vychází ze stále se opakujících požadavků dražebníků a sjednocuje dosud rozdílné podmínky 
pro vybírání odměny u věcí movitých a nemovitých.     
 
 
g) Změna podmínek ujednání smlouvy u opakované dražby 
 
Varianta 1 přináší snížení přímých administrativních nákladů. Nezanedbatelná je i úspora časová, kdy 
příprava opakované dražby může začít ihned po ukončení první dražby, která byla neúspěšná (nebylo 
vydraženo) nebo ihned poté, co uplyne doba stanovená pro úhradu ceny dosažené vydražením a 
vydražitel v této době nedoplatí cenu dosaženou vydražením.  
 
 
h) Změna podmínek společné dražby (u dobrovolné dražby) 
 
Varianta 1 umožňuje nejen věci movité s nejnižším podáním do 1 mil. Kč, ale i s nejnižším podáním 
vyšším než 1 mil. Kč vydražit ve společné dražbě. Zároveň ve společné dražbě umožní vydražit i věci 
nemovité. Sjednocení podmínek pro movité i nemovité předměty dražby představuje zřejmé zvýšení 
transparentnosti, ale především dojde k úspoře nákladů na přípravu dražby. Zároveň dojde i k úspoře 
časové.  
  
 
i)  Změna podmínek protokolu o provedené dražbě 
 
Varianta 1 přináší nejen úsporu nákladů, ale i úsporu časovou. Důležitým prvkem je opět změna 
zapadající do celkové koncepce zákona přinášející snížení administrativní zátěže podnikatelů.  
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j)  Změna podmínky informování o nekonání nedobrovolné dražby 
 
Varianta 1 představuje přínos ve vyšší informovanosti a jistotě účastníků dražby, v důvěryhodnosti 
v osobu dražebníka. Tento profit není sice vyčíslitelný, ale proti konkrétním dodatečným nákladům jej 
předkladatel považuje za dostatečný.  
 
 
k) Změna podmínek úhrady ceny dosažené vydražením u dobrovolné a nedobrovolné 
dražby 
 
Varianta 1 vyznívá jednoznačně pozitivně zejména z pohledu přehlednosti pro účastníky dražby, kteří 
již před svým rozhodnutím veřejné dražby se zúčastnit mohou zahájit případná jednání s peněžním 
ústavem v případě, že budou zvažovat hrazení ceny dosažené vydražením pomocí úvěru. Pro tato 
jednání je velmi důležitá doba, do kdy bude vydražitel povinen tuto cenu uhradit, což navrženou 
změnou bude předem jasně stanovené. 
   
 
l) Přestupky dražebníka 
 
Varianta 1 nepřináší ekonomicky vyčíslitelnou úsporu či vyšší výnos, ale posiluje právní stabilitu, 
snižuje míru chybovosti v dražebním procesu a tím pádem ji lze jednoznačně považovat za součást 
opatření na posílení ochrany spotřebitele.  
 
 
9 Implementace doporučených variant a vynucování 

Za implementaci doporučeného řešení a stanovení způsobu kontroly naplňování stanovených 
požadavků bude zodpovědný předkladatel zákona, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo 
pro místní rozvoj zároveň zajistí metodickou podporu a základní informační kampaň. 

Náklady na přizpůsobení novému prostředí jsou ve většině zkoumaných případů záporné, nulové, nebo 
– v jednom případě - zanedbatelné a nemají žádný dopad na splnění cílů novelizace. Splňují plně nebo 
alespoň částečně zadané cíle, proto není důvodné jejich vyřazení. Administrativní zátěž účastníků 
dražby se nezvyšuje nebo nemění, proto není důvod žádnou z variant vyřadit pro nenaplnění 
konkrétního cíle. 

Prostředí výkonu podnikání se mění pouze alternativně při přechodu na elektronické dražby, a to díky 
používání elektronických dražebních systémů, kdy je výrazně omezen fyzický kontakt účastníků 
dražby a dražebníka. Sankční ustanovení jako preventivní nástroj pouze doprovázejí již existující 
soubor povinností. Předkladatel tedy nepovažuje jejich zavedení za vynucování nové regulace. 
Z pohledu státní správy (předkladatele) není nutno vytvářet novou kompetenci státní správy, proto 
nejsou ani definovány nové náklady a není tudíž ani důvodné uvažovat o úhradě/kompenzaci takových 
nákladů.  

Předkladatel nenalezl rizika související s implementací.    
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10 Přezkum účinnosti regulace 
 
Účinnost regulace bude přezkoumávat ministerstvo při aplikaci zákona. Návrh reaguje především na 
potřeby praxe, proto bude kontrola fungování nové právní úpravy prováděna pracovníky ministerstva 
a bude se vycházet také z konzultací s dotčenými subjekty. 
 
 
11 Konzultace a zdroje dat 

Návrh novely zákona byl pravidelně konzultován v rámci meziresortní pracovní skupiny, jejímiž členy 
jsou zástupci dotčených rezortů a zástupci profesních sdružení a odborné veřejnosti a která vznikla 
na Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2013. Hlavním cílem pracovní skupiny bylo analyzovat a 
vyhodnotit možné legislativní změny zákona o veřejných dražbách a související vyhlášky. Chod 
pracovní skupiny organizačně zajišťuje odbor veřejných dražeb a realitní činnosti Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

Pracovní skupina je složená ze zástupců: 

• Ministerstvo  
• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
• Ministerstvo vnitra 
• Asociace nezávislých expertů 
• Česká asociace dražebníků  
• European Council of Real Estate Professions (CEPI)  
• JH Partners s.r.o. 
• Komora dražebníků při ARK ČR 
• Komora dražebníků ČR 
• NAXOS a. s. 

Další konkrétní cílené konzultace proběhly v době: 

• 05/2016 s Generálním finančním ředitelstvím Praha v rámci problematiky snižování 
administrativní zátěže dražebníků, konkrétně ohledně problematiky zasílání dražebních vyhlášek 
správcům daně; z odpovědi vyplynulo mimo jiné, že s odvoláním na ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů daňového řádu, kdy správce daně může, 
mimo jiné, zabezpečit vymáhání nedoplatku nejen vlastními silami v rámci daňové exekuce, ale také 
přihlášením nedoplatku do veřejné dražby; za této situace nemůže správce daně rezignovat na zasílání 
dražební vyhlášky místě příslušným správcům daně; ohledně praxe postoupení dražební vyhlášky 
doručené dražebníkem správci daně jinému správci daně než místně příslušnému k vymáhání 
nedoplatku, respektive k podání přihlášky do veřejné dražby, uvádí, že by tento postup neměl činit 
problémy, praxe přeposílání je systémově zvládnutá, 
• 05/2016  se Svazem měst a obcí ČR v rámci problematiky manipulace s dražební jistotou, 
konkrétně ohledně prodloužení doby před zahájením dražby, do kdy může účastník dražby složit 
dražební jistotu tak, aby tato doba odpovídala vnitřním finančním předpisům měst a obcí; s navrženou 
úpravou byl vyjádřen souhlas,  
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• 11/2015 s vybranými pojišťovnami v rámci problematiky výše pojistného dražebníků, 
konkrétně ohledně zkušeností s případným plněním těchto pojišťoven, Osloveny byly pojišťovny:      
 Česká pojišťovna, a.s., 
 Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
 Generali pojišťovna, a.s.,  
 Slavia pojišťovna, a.s., 
 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.; 
K návrhu se buď konkrétněji nevyjádřily, nebo uvedly, že nevedou databázi o výši pojistného plnění 
v souvislostech s veřejnými dražbami,  
• 07/2016 s  Ministerstvem vnitra v rámci problematiky postihů/sankcí ohledně použití 
pojmosloví přestupků; doporučeno bylo sjednotit názvy s novým zákonem č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  
• Ve dnech 6. 11. – 9. 12. 2015 proběhla elektronická dotazníková akce mezi dražebníky41. 
Zúčastnilo se celkem 807 respondentů, z toho 365 odpovědělo na všech 17 položených otázek, ostatní 
zodpověděli vždy alespoň polovinu. Dotazy byly tematicky formulovány v souladu s uvažovanými 
změnami připravované novelizace zákona. Shrnutí výsledků výzkumu je uvedeno v příloze 2. 
Z odpovědí vyplynulo mimo jiné: 
 potvrzení správnosti změn, které se nakonec stávají důležitými body novelizace (např. zrušení 

povinnosti přikládat k protokolu stejnopis vyhlášky podpořilo 62 % respondentů, předsunutí 
konečné lhůty pro složení dražební jistoty na dva dny před zahájením dražby podpořilo 55 % 
respondentů); v takových případech výzkum jednoznačně podpořil návrh předkladatele,  

 občasná roztříštěnost názorů mezi dražebníky (např. zrušení povinné druhé prohlídky jak pro 
věci movité nad 1 mil Kč, tak nemovité preferuje 49 %, naopak zcela protichůdně doporučuje 
zpřísnění podmínek na dvě prohlídky ve všech případech 14 % respondentů, ostatní by 
ponechali současný stav); v takovém případě se relevantními pro předkladatele staly praktické 
ohledy  těchto priorit: 1. ochrana účastníka dražby - spotřebitele, 2. omezení administrativy a 
zvýšení přístupnosti pro další účastníky - veřejnost, zvýšení transparentnosti, 3. finanční 
dopady, úspory nákladů dražebníků. 
 
 
 

 
 
 
 
12 Kontakty na zpracovatele RIA 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti,  
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
Ing. Bc. Pavel Rakouš, tel. 224 864 607, e-mail: pavel.rakous@mmr.cz 
(sekretariát odboru: tel. 224 864 603, e-mail: hana.hulinkova@mmr.cz)  

                                                      
41 Dotazníkový výzkum byl veřejně přístupný a probíhal na adrese 
http://www.survio.com/survey/d/V1V6A1W9Q4S6A7D1R 
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B. ZPRÁVA Z HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK (CIA) 
 

1 Identifikace korupčních rizik 
 
Návrh novely nemá až na jednu výjimku korupční potenciál a neměla ji ani dosavadní právní úprava 
veřejných dražeb. V tomto směru nedochází k zásadní změně.  
 
Uvedenou výjimkou z pohledu korupčních rizik by se mohla stát novelizace v oblasti sankcí. Současná 
právní úprava žádnou možnost udělování sankcí neumožňuje, pouze podle § 6 odst. 5 zákona je 
porušení některých povinností považováno za závažné porušení povinností podle živnostenského 
zákona.  

Odbor veřejných dražeb a realitní činnosti provádí u dražebníků kontrolní činnost podle zákona č. 
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád). Při kontrolách je zjišťována (i opakovaně) řada pochybení, 
které negativně působí na správný a transparentní průběh veřejné dražby. Často dochází k omezování 
práv účastníků dražby, vlastníků předmětu dražby a dalších subjektů, zejména pak v oblasti práva na 
informace.  

Na porušení zákona jsou kontrolované osoby samozřejmě upozorňovány v protokolu o kontrole. 
Absence sankčních možností však způsobuje, že ani závažná kontrolní zjištění mnohé nemotivují 
k nápravě a opětovně se dopouštějí stejných pochybení. Jako dobrá prevence nemůže působit ani 
samotná hrozba toho, že veřejná dražba může být předmětem kontroly, když kontrolující má pouze 
minimální možnost postihu.  

Většina zjištěných pochybení nepříznivě ovlivňuje průběh veřejné dražby, avšak zároveň nenaplňuje 
podmínky podle § 6 odst. 5 zákona, aby mohla být považována za závažné porušení povinností podle 
živnostenského zákona. Návrh novely zákona proto zavádí sankční opatření v podobě peněžitých 
pokut, odpovídající závažnosti porušení povinností.  

Návrh novely jasně vymezuje jednotlivá porušení ustanovení zákona, za která bude možné sankci 
udělit. Maximální výše sankcí je zvolena s ohledem na to, aby nepůsobila příliš tvrdě, avšak aby 
motivovala k dodržování zákona. Návrh novely umožňuje ve stanovení výše konkrétní pokuty takovou 
míru diskrece, jaká je i v jiných právních předpisech obvyklá s ohledem na nutnost posouzení 
okolností jednotlivých případů.  

Proto je považováno rozhodování o sankcích za zásadní posun ve prospěch spotřebitele, účastníka 
dražby.  

Ministerstvo bude o udělení pokuty rozhodovat ve správním řízení podle správního řádu, což je zcela 
standardní postup v mnoha právních předpisech. Domníváme se, že kontrolované osoby nebudou mít 
příliš velkou motivaci ke korupci, protože návrh novely nerozšiřuje rozsah jejich povinností (naopak 
jej snižuje), pouze zavádí sankce za pochybení, která jsou již dnes vytýkána v rámci kontrol. Kromě 
toho jsou výše pokut stanoveny tak, aby neměly likvidační charakter, tedy extrémně nevyvážený 
dopad na ekonomické postavení dražebníků.  
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2 Významnost korupčních rizik 
 

Pravděpodobnost výskytu korupčních rizik v oblasti udělování sankcí za porušení některých 
povinností vyplývajících ze zákona se jeví jako nízká. Rozpětí určující výši pokuty umožňuje sice 
jistou míru rozhodovací volnosti, ale předpokládaná metodická úprava toto nebezpečí výrazně sníží. 
Ekonomické dopady udělené pokuty jsou přiměřené. Možnost shody zúčastněných osob na úkor 
veřejného zájmu je velmi nepravděpodobná, neboť zaměstnanci odboru veřejných dražeb a realitní 
činnosti důsledně vyhodnocují veškerá pochybení kontrolovaných osob a rovněž podléhají vnitřním 
kontrolním mechanismům jak v rámci odboru, tak v rámci ministerstva v podobě interního auditu.  

Důsledky eventuálně uskutečněného korupčního jednání by i v případě jeho výskytu navíc nemohly 
být příliš závažné z dlouhodobého hlediska, neboť by nehrozil vznik škody na veřejných prostředcích 
ani ovládnutí agendy zájmovými skupinami systémově. Tato možnost je dosavadními mechanismy 
zcela vyloučena, nová úprava prostor nerozšiřuje, ani podstatně nemění.  Z výše uvedeného vyplývá, 
že významnost korupčních rizik je nízká. 

 

3 Eliminace korupčních rizik 
 

Uvedená korupční rizika by bylo možné eliminovat prostým nezavedením sankčních opatření do 
zákona. Zavedení sankcí má však pozitivní vliv na transparentnost veřejných dražeb a ochranu práv 
subjektů s nimi spojených  

Z výše uvedeného vyplývá, že jediným potenciálním korupčním rizikem jsou nově zaváděné sankce.  

 

4 Zásadní proporce změn ve vztahu k eliminaci definovaného korupčního rizika 
 
Největším problémem současné podoby zákona byla absence vymahatelnosti odstranění chybovosti, 
která mohla poškozovat jak účastníky dražby, tak navrhovatele. Neumožňovala kontrolnímu orgánu 
dostatečně vymáhat zjednání nápravy.  

Při zavádění sankčních ustanovení dbal navrhovatel zásad pro eliminaci tohoto nového korupčního 
rizika následujícími opatřeními:  

 
a. Přiměřenost 

Daný návrh je rozsahově přiměřený vztahům, které má upravovat, a neúměrně nerozšiřuje kompetence 
orgánů státní správy. Zavedení nových postihů má pouze preventivní charakter. Nelze předpokládat, 
že by jeho použití mohlo mít likvidační charakter pro běžného dražebníka. Použití bude řízeno 
metodikou podléhající Internímu protikorupčnímu programu ministerstva.  

 

b. Efektivita 

K vyšší efektivitě a snížení korupčních rizik přispěje zejména zpřesnění definic jednotlivých pojmů v 
novele zákona a jí odpovídající přesnější úprava procesních postupů. S odvoláním na dobrou praxi 
dosavadních Metodických postupů považuje předkladatel použití sankcí za efektivní.  
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Implementace zákona bude záležitostí ministerstva. Vyjma odlišného výstupu kontrol ze strany 
ministerstva se výrazně nezmění počet agend, které bude provádět, proto z hlediska korupce nebude 
docházet k navyšování rizika jejího výskytu. 

Návrh novely vymezuje přestupky, po jejichž spáchání může být uložena pokuta. Výše této pokuty je 
omezena pouze stanovenou maximální hranicí. Tato oblast, tedy rozhodnutí o použití výše sankce je 
potenciálně nejcitlivější na míru korupčního rizika.  

 

c. Systémová dělba kompetencí s korupčním potenciálem  
 

K eliminaci tohoto rizika přistoupil předkladatel dělením kompetencí zpracovatele nálezu 
a navrhovatele sankce. Interní metodika ministerstva stanoví podrobnosti a v Interním resortním 
protikorupčním programu budou tyto rozdělené kompetence definovány. Bude možno se nezávisle a 
anonymně obracet na interní kontrolní orgány v případě podezření na korupční selhání.  

 

d. Odpovědnost 
 
Nová úprava jasně definuje odpovědnost k výkonu agendy. Osoby, které jsou přímo zodpovědné za 
jednotlivá rozhodnutí, budou stanoveny interní Metodikou; bude na ni taktéž odkázáno v Interním 
rezortním protikorupčním programu. Popis organizační struktury zajišťující výkon bude zveřejněn na 
základě povinnosti dané zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Z hlediska eliminace rizika korupce je tento koncept dostačující. 

 

5 Opravné prostředky 
 
Správní procesy jsou předpokládány jako výkon v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zajišťuje obranu dotčeného subjektu jak během, tak 
i po ukončení příslušného procesu. V této oblasti tedy nevyvstávají žádná vážnější rizika korupce. 

 

6 Kontrolní mechanismy 
 
Oblast veřejných dražeb, respektive systému postihu/sankcí bude fungovat v procesním režimu zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který obsahuje úpravu kontroly a přezkumu přijatých 
rozhodnutí, případně opatření obecné povahy, a to formou opravných prostředků. Proti rozhodnutím je 
možno užít řádných a mimořádných opravných prostředků či jiných prostředků ochrany.  

Počet a charakter dotčených subjektů, četnost rozhodování apod. jsou vyhodnoceny v RIA 
v jednotlivých kapitolách hodnocení věcných okruhů. 

 

7 Transparence a otevřenost dat 
 
Z hlediska transparence a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nesníží dostupnost 
informací a dat o dané oblasti, neboť se omezením přístupu k datům nijak nemění.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSADSHMM8W)



37 

 

8 Akceptovatelnost korupčních rizik 
 
Výše popsaná nízká korupční rizika lze akceptovat s ohledem na potřebnost zavedení sankcí do 
zákona. Z výsledků kontrol dlouhodobě vyplývá, že při veřejných dražbách stále dochází k porušování 
řady zákonných povinností.  Novelizace v oblasti sankcí, byť za cenu nízkého korupčního rizika, 
umožní účinně postihovat pochybení dražebníků, a tak docílit ještě vyšší důvěryhodnosti institutu 
veřejné dražby.   
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C. Zpráva z hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 
 

Název a jednací číslo materiálu  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů 
Stručný popis materiálu  
Návrh novely zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a související 
prováděcí vyhlášky má za cíl: procesní úpravu elektronických dražeb přímo v zákoně (doposud 
upraveno zejména prováděcím předpisem), úpravu týkající se kompatibility pojmosloví ve vazbě na 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úpravu týkající se odstranění nadbytečné administrativní 
zátěže a celkového zjednodušení dražebního procesu na základě podnětů vycházejících přímo z 
dražební praxe, zapracování do zákona sankcí za porušení zákonem stanovených povinností dražebníka 
při veřejné dražbě. V neposlední řadě je také úkolem snížit náklady na přípravu a provedení veřejné 
dražby.  
1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

x ANO  

□ NE  
Hodnocení 
Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá 
dopad na rovnost žen a mužů. 

Analýza a popis stávajícího stavu – odůvodnění dopadu na fyzické osoby  
Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh novely zákona, týká se pouze subjektů, jichž se zákon 
v současnosti dotýká. Kromě právnických osob se jedná o dražebníky (fyzické osoby) se 
živnostenským oprávněním, kteří jsou primární cílovou skupinou. Sekundární cílovou skupinou jsou 
pak spotřebitelé. 
2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  
x ANO → 3a  □ NE → 3b  
Analýza a popis výchozího stavu  
Oblast veřejných dražeb nezasahuje do soukromí fyzických osob ani genderové rovnosti, týká se pouze 
podnikání. Pro získání potřebného živnostenského oprávnění a provozování činnosti dražebníka mají 
muži i ženy srovnatelné podmínky, nejsou nám známy žádné překážky, které by ženám či mužům vstup 
do podnikání a jeho výkon ztěžovaly nebo jim bránily. Tyto otázky navíc řeší živnostenský zákon; 
zákon o veřejných dražbách se zabývá odbornými aspekty provádění veřejných dražeb.  
3a. Je-li postavení žen a mužů v dané oblasti 
rovné, přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Je-li postavení žen a mužů v dané oblasti 
nerovné, přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE  
Postavení žen 
a mužů se 
nemění.  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

□ NE  
Postavení žen 
a mužů se 
nemění.  

□ NE  
Materiál přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  
Materiál má 
negativní 
dopad na 
rovnost žen a 
mužů.  

Materiál má 
pozitivní 
dopad na 
rovnost žen a 
mužů.  

Materiál má 
neutrální 
dopad na 
rovnost žen a 
mužů. 

Materiál má 
pozitivní 
dopad na 
rovnost žen a 
mužů.  

Materiál má 
neutrální 
dopad, neřeší 
však stávající 
nerovnosti.  

Materiál má 
negativní dopad 
na rovnost žen a 
mužů.  
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Seznam použitých zkratek 

Metodika MPO Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

Metodika MV Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy 
(Ministerstvo vnitra) 

Ministerstvo Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČSÚ Český statistický úřad 
Zákon zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

VED 
vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické 
dražbě 
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Příloha 1 k Závěrečné zprávě RIA: 
Výpočet průměrné vzdálenosti předmětu dražby od sídla dražebníka 
  
Prokonzulta – namátkou vybrané dražby 2015 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953763    &ns=2 104 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952887    &ns=2 169 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953394    &ns=2 217 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952481    &ns=2 95,3 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953268    &ns=2 322 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953164    &ns=2 32,6 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952824    &ns=2 4,9 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952332    &ns=2 83 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952147    &ns=2 112 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952900    &ns=2 168 km 
průměrně 130,78 km 
Eurodražby – namátkou vybrané dražby 2015 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6458 159 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6368 47,7 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6153 114 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6093 83,4 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6049 46,1 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=5952 59,4 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=5834 136 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6056 83,1 km  
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=5972 98,9 km 
http://www.eurodrazby.cz/drazby-nemovitosti/aktualni/drazba?id=6454 55,7 km 
průměrně 88,33 km 
Gaute – namátkou vybrané dražby 2015 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10951766    &ns=2 15 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10954686    &ns=2 306 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953964    &ns=2 208 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953162    &ns=2 308 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10953149    &ns=2 78,4 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952555    &ns=2 207 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952405    &ns=2 219 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10951766    &ns=2 7,3 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10952124    &ns=2 66,5 km 
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr02003Prepare.do?znackaZakazky=10949696    &ns=2 56 km 
průměrně 147,12 km 
Celkový průměr 122,07 km 
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