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III 

N Á V R H  
 

ZÁKON 
 

ze dne …….. 2017, 
 

kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů  
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 
 Čl. I 

 
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 
Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 
377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 
396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 167/2015 Sb., zákona č. 
375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:  
 

 
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické 
nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

2. V § 2 písm. a) větě první se slovo „je“ zrušuje. 
 

3. V § 2 písmeno j) zní: 
„j) příklepem úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon licitátora v 
elektronické dražbě spočívající ve zveřejnění informace o udělení příklepu na adrese ve veřejné 
datové síti, kde je dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o udělení příklepu všem 
účastníkům dražby,“. 
 

4. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) a s), která znějí: 
„r) elektronickou dražbou dražba prováděná prostřednictvím elektronického dražebního 
systému na adrese ve veřejné datové síti,  
s) elektronickým dražebním systémem programové vybavení a technické zařízení umožňující v 
prostředí veřejné datové sítě provádění elektronických dražeb.“. 
 

5. V § 3 odst. 5 se za slovo „podstaty,“ vkládají slova „insolvenční správce,“. 
 

6. Poznámky pod čarou č. 3a a 3b znějí: 
„3a) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
3b) § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích).“. 
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7. V § 6 odst. 4 větě první, druhé a poslední se za slovo „podstaty“ vkládají slova „nebo 

insolvenční správce“. 
 

8. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při elektronické dražbě mohou být úkony licitátora 
nahrazeny elektronickým dražebním systémem.“. 
 

9. V § 9 odst. 1 větě druhé se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“. 
 

10. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Správci daně, Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení je postačí 
zasílat doporučeně.“.  
 

11. V § 12 odst. 4 větě první se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“, slovo 
„nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitá věc“ a věta druhá se nahrazuje větou „Postačí, 
pokud dražebník tímto způsobem uveřejní alespoň základní údaje o předmětu dražby, místě a 
času konání dražby, nejnižším podání, výši minimálního příhozu a určené ceně, jakož i údaj o 
tom, kde se lze seznámit s úplným textem dražební vyhlášky.“. 
 

12. V § 13 odst. 1 větě druhé se slovo „šesti“ nahrazuje slovem „devíti“. 
 

13. V § 13 odst. 1 větě třetí se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo 
„podnik“ se nahrazuje slovy „obchodní závod“ a slova „organizační složku“ se nahrazují 
slovem „pobočku“. 
 

14. Poznámky pod čarou č. 7, 8 a 10 znějí: 
„7) § 502 občanského zákoníku. 

8) § 503 občanského zákoníku. 
10) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku).“. 
 

15. V § 13 odst. 2 větě poslední se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“. 
 

16. Poznámka pod čarou č. 10b zní: 
„10b § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 

17. V § 14 odst. 3 větě druhé se slova „v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní 
záruky“ zrušují a slova „je šestnáctá hodina pracovního dne bezprostředně předcházejícího“ se 
nahrazují slovy „jsou dva pracovní dny předcházející“. 
 

18. V § 15 odst. 1 větě první se slova „účastníkům dražby“ zrušují. 
 

19. V § 15 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 
 

20. V § 16 odst. 4 se slova „bez zbytečného odkladu“ zrušují, za slova „po skončení dražby“ se 
vkládají slova „, pokud o to požádají.“ a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje. 
 

21. Nad § 16a se vkládá nadpis, který zní: „Elektronické dražby“. 
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22. Nadpis pod § 16a se zrušuje. 
 

23. V § 16a odstavec 2 zní: 
„(2) Dražebník zajistí jednoznačně identifikovatelný přenos datových zpráv od účastníků 

dražby.“. 
 

24. V §16a odst. 3 písm. a) se slovo „dražitelů“ nahrazuje slovy „účastníků dražby“. 
 

25. V § 16a odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). 
 

26. V § 16a odst. 3 písmeno b) zní: 
„b) lhůtu, během které lze činit podání, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 

minut,“. 
 

27. V § 16a odst. 3 písm. c) se slova „§ 23 odst. 10, § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí,“ 
nahrazují slovy „§ 23 odst. 11 věty druhé a § 47 odst. 11 věty druhé.“. 
 

28. V § 16a odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 
 

29. V § 16a odstavec 4 zní: 
„(4) Požadavky na elektronický dražební systém stanoví ministerstvo vyhláškou.“. 
 

30. Za § 16a se vkládají nové § 16b až 16f, které znějí: 
 

„§ 16b 
 

(1) Zájemce o účast v dražbě se do elektronické dražby registruje prostřednictvím 
elektronického dražebního systému. Dražebník je povinen bez zbytečného odkladu zaslat 
zájemci o účast v dražbě na adresu jeho elektronické pošty podrobnosti týkající se účasti na 
elektronické dražbě, zejména pak základní informace o elektronické dražbě, o způsobu 
prokázání totožnosti zájemce o dražbu a způsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována. 

 
(2) Dražebník zapíše zájemce o účast v dražbě, který splnil podmínky účasti na 

elektronické dražbě, do seznamu účastníků dražby. O zapsání do seznamu účastníků dražby 
informuje dražebník každého účastníka dražby na adresu jeho elektronické pošty. 

 
(3) Každému účastníkovi dražby přidělí dražebník bez zbytečného odkladu při zápisu do 

seznamu účastníků dražby náhodný bezvýznamový identifikátor, který slouží k jeho odlišení od 
ostatních účastníků dražby. Identifikátor se přiděluje náhodně pro každou jednotlivou 
elektronickou dražbu a musí být sestaven tak, aby z něj nebylo možné zjistit konkrétního 
účastníka dražby. 

 
§ 16c 

 
(1) Informace v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou a jejími případnými dodatky, 

znalecký posudek předmětu dražby a v případě, kdy došlo k upuštění od dražby, také oznámení 
o upuštění od dražby, nebo informace o tom, že se dražba z důvodů uvedených v § 46a ve 
stanoveném termínu nekoná, musí být dostupné z detailu dražby, který je umístěn na adrese ve 
veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá. 
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(2) Na detailu dražby se veřejně zobrazují informace o době zbývající do zahájení 
elektronické dražby a aktuálním čase elektronického dražebního systému. Po zahájení 
elektronické dražby se na detailu dražby zobrazuje historie úkonů učiněných licitátorem, 
přehled uskutečněných podání včetně označení účastníků dražby prostřednictvím jejich 
identifikátoru, výše posledního podání a zbývající doba, během které lze činit podání. 

 
§ 16d 

 
(1) Prohlášení o zahájení dražby se zobrazí na detailu dražby. 
 
(2) V průběhu lhůty, během které lze činit podání, provádí licitátor kontrolu dostupnosti 

adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá. V případě, že na základě 
sledování dostupnosti adresy ve veřejné datové síti bude prokazatelně doloženo omezení 
přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu, je licitátor 
povinen prodloužit lhůtu, během které lze činit podání, minimálně o 1 hodinu, a to i opakovaně. 
Informace o této skutečnosti se zobrazí na detailu dražby a zároveň ji licitátor odešle každému 
účastníkovi dražby na adresu jeho elektronické pošty. 

 
(3) Před odesláním svého podání musí být účastník dražby dotázán elektronickým 

dražebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena 
elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do pole pro vkládání výše podání v 
elektronickém dražebním systému. 

 
(4) Je-li v posledních 3 minutách před uplynutím lhůty, během které lze činit podání, 

učiněno podání účastníkem dražby, prodlužuje se lhůta, během které lze činit podání, o 3 
minuty od okamžiku učinění podání, a to i opakovaně.  

          
(5) Před uplynutím lhůty, během které lze činit podání, se zobrazují následující výzvy a 

prohlášení: 
 

a) v okamžiku, kdy do uplynutí lhůty, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je 
účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru 
účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“, 

 
b) v okamžiku, kdy do uplynutí lhůty, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je 

účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru 
účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“, 

 
c) v okamžiku, kdy do uplynutí lhůty, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je 

účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby 
podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru 
účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“. 

 
(6) V okamžiku, kdy uplyne lhůta, během které lze činit podání, je účastníkům dražby 

zobrazena informace „Byl udělen příklep (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil 
nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno. 

 
(7) Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty, během které lze činit podání, udělí licitátor 

příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Na detailu dražby se zobrazí informace 
o udělení příklepu, výši ceny dosažené vydražením a označení vydražitele. Informaci o 
skončení dražby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi dražby na adresu jeho 
elektronické pošty. 
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§ 16e 

 
(1) Dražebník po ukončení elektronické dražby vyhotoví záznam o průběhu elektronické 

dražby, který obsahuje zejména 
 

a) označení předmětu dražby, dražebníka, licitátora a vydražitele, 
 
b) údaje o provedených elektronických úkonech účastníků dražby a o elektronických 

úkonech dražebníka včetně elektronických úkonů licitátora, 
 
c) čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti uvedený s rozlišením na setinu 

sekundy, 
 
d) identifikátor osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického 

dražebního systému zahájila včetně identifikace adresou internetového protokolu, 
 
e) záznam o případném chybovém výsledku elektronického úkonu nebo další činnosti 

elektronického dražebního systému. 
 
(2) Veškeré údaje podle odstavce 1 musejí být chráněny proti neoprávněnému přístupu, 

změně a zničení. 
 

§ 16f 
 

Ustanovení § 20 odst. 6, § 23 odst. 1 a 4, § 24 odst. 4, § 43 odst. 6, § 47 odst. 1 a 5 se na 
elektronickou dražbu nepoužijí.“. 

 
 

31. V § 17 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:  
„(3) Předmětem dražby může být převoditelná věc11a), bylo-li navrženo její vydražení. 

_____________________________ 
 11a) § 489 občanského zákoníku.“. 
 

32. V § 17 odst. 4 se za slovo „likvidátor“ vkládají slova „, správce konkursní podstaty“. 
 

33. V § 17 odst. 5 větě druhé se slovo „zákonné“ zrušuje. 
 

34. V § 17 odst. 5 větě čtvrté se za slova „na návrh správce konkursní podstaty“ vkládají slova 
„nebo insolvenčního správce“ a za slova „pokud správce konkursní podstaty“ se vkládají slova 
„nebo insolvenční správce“. 
 

35. Poznámka pod čarou č. 13 zní: 
„13) § 1187 občanského zákoníku.“. 
 

36. V § 17 odst. 7 věte první se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“ a na konci 
textu věty třetí se doplňují slova „nebo insolvenčního správce“. 
 

37. V § 17 odstavec 9 zní:  
„(9) Pokud s převoditelnými majetkovými právy souvisí i právo k nemovité věci, 

obchodnímu závodu nebo jeho pobočce, postupuje se obdobně jako při dražbě nemovité věci, 
obchodního závodu nebo jeho pobočky; v ostatních případech se postupuje jako při dražbě věcí 
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movitých.“. 
  

38. V § 18 odst. 2 větě první se slova „v případě dražeb movitých věcí též od“ zrušují, ve větě 
druhé se za slovo „navrhovatele“ vkládají slova „a vydražitele“ a slova „pro navrhovatele“ se 
zrušují. 
 

39. V § 18 se odstavec 3 zrušuje. 
 

40. V § 19 odst. 2 větě první se za slova „pro navrhovatele“ vkládají slova „nebo vydražitele“. 
 

41. V § 19 odst. 4 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“, slovo „podniku“ se 
nahrazuje slovy „obchodního závodu“ a slova „organizační složky“ se nahrazují slovem 
„pobočky“. 
 

42. Poznámka pod čarou č. 14 zní: 
„14) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“. 
 

43. V § 20 odst. 1 písm. d) se za slova „hodnotu předmětu dražby,“ vkládají slova „včetně závad, 
které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou,“ a slova „odhadnutou nebo zjištěnou“ se 
nahrazují slovem „určenou“. 
 

44. V § 20 odst. 3 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“, slovo „podnik“ se 
nahrazuje slovy „obchodní závod“ a slova „organizační složka“ se nahrazují slovem 
„pobočka“. 
 

45. V § 20 odst. 5 písmeno c) zní: 
„c) je-li předmětem dražby nemovitá věc, obchodní závod nebo jeho pobočka, finančnímu 

úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo místa podnikání vlastníka, je-li vlastník 
fyzickou osobou, nebo podle sídla vlastníka, je-li vlastník právnickou osobou, a finančnímu 
úřadu, v jehož obvodu se nemovitá věc, obchodní závod nebo jeho pobočka nachází,“. 
 

46. V § 20 odst. 5 písm. d) se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“ a slova 
„organizační složku“ se nahrazují slovem „pobočku“. 
 

47. V § 20 odst. 7 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“. 

48. V § 22 odst. 1 písm. e) se za slovo „navrhovatelem“ vkládají slova „správce konkursní podstaty 
nebo“. 
 

49. V § 22 se odstavec 2 zrušuje. 
 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
 

50. V § 23 odst. 6 větě poslední se slova „odhadnuté nebo zjištěné“ nahrazují slovem „určené“. 
 

51. V § 23 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Je-li více účastníků dražby s předkupním 
právem, kteří učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, rozhodne licitátor losem o tom, 
komu z nich příklep udělí.“. 
 

52. V § 25 a 49 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Smlouva o provedení opakované dražby 
může být nahrazena ujednáním mezi navrhovatelem a dražebníkem ve smlouvě o provedení 
dražby.  Dražba může být prováděna opakovaně vícekrát.“. 
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53. V § 26 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Pokud se koná společná dražba předmětů dražby, 

dražebník určí pořadí, v němž budou draženy.“. 
 

54. V § 27 odst. 2 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje. 
 

55. V § 27 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě elektronické dražby podepíše protokol 
o provedené dražbě dražebník.“. 
 

56. V § 27 a 50 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „, v případě elektronické dražby i 
vydražiteli“. 
 

57. V 27 odst. 7 se za slova „tam dražebník“ vkládají slova „do 5 dnů ode dne konání dražby“. 
 

58. V § 28 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „V případě konání opakovaných dražeb se použije 
dražební jistota včetně jejího příslušenství na náklady opakované dražby nejblíže následující po 
zmařené dražbě.“. 
 

59. V § 29 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 3 až 5. 
 

60. V § 29 odst. 3 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „kratší než 10 dnů ode dne 
skončení dražby a delší než 120 dnů ode dne skončení dražby.“. 
 

61. V § 29 odst. 3 se písmena a) a b) zrušují. 
 

62. V § 29 odst. 4 se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“. 
 

63. V § 30 odst. 2 větě první se slovo „podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“, slovo 
„podnikem“ se nahrazuje slovy „obchodním závodem“, slovo „podniku“ se nahrazuje slovy 
„obchodního závodu“ a ve větě druhé se slova „organizační složku podniku“ nahrazují slovy 
„pobočku obchodního závodu“. 
 

64. V § 30 odst. 3 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“ a slova „organizační 
složky“ se nahrazují slovem „pobočky“. 

 
65. V § 31 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo „podnik“ 

nahrazuje slovy „obchodní závod“, slova „organizační složku“ se nahrazují slovem „pobočku“ 
a slovo „dvě“ se nahrazuje slovem „tři“. 
 

66. V § 31 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
 

67. V § 31 odst. 3 a § 54 odst. 4 se slova „jednoho stejnopisu“ zrušují. 
 

68. V § 32 odst. 2 větě první se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“, slovo 
„podnik“ nahrazuje slovy „obchodní závod“ a slova „organizační složku“ se nahrazují slovem 
„pobočku“. 
 

69. V 34 odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité věci“. 
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70. Poznámky pod čarou č. 16a a 17 znějí: 

„16a) § 1310 občanského zákoníku. 
17) § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.“. 
 

71. V § 40 odstavec 3 zní:  
„(3) Je-li zástavci doručeno oznámení o dražbě, nesmí zástavce předmět dražby zcizit, 

zatížit, uzavřít nájemní smlouvu, pachtovní smlouvu nebo činit jiná právní jednání týkající se 
předmětu dražby, jimiž by vznikly vůči předmětu dražby nové závazky snižující jeho hodnotu 
nebo omezující možnost nakládat s předmětem dražby; to neplatí, nebyl-li předmět dražby 
vydražen nebo byla-li dražba zmařena a nekoná se opakovaná dražba, upustil-li dražebník od 
dražby nebo byla-li dražba neplatná. Ustanovení věty první se vztahuje obdobně též na právní 
jednání zástavního dlužníka.“. 

 
72. V § 41 odst. 1 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy “nemovitá věc“ a slovo „nemovitosti“ 

slovy „nemovité věci“. 
 

73. V § 41 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“. 
 

74. V § 43 odst. 1 písm. d) se za slova „hodnotu předmětu dražby,“ vkládají slova „včetně závad, 
které v důsledku přechodu vlastnictví nezaniknou,“ a slova „odhadnutou nebo zjištěnou“ se 
nahrazují slovem „určenou“. 
 

75. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „, popřípadě lze-li složit dražební 
jistotu platební kartou nebo šekem“. 
 

76. V § 43 odst. 1 písmeno g) zní: 
„g) způsob úhrady ceny dosažené vydražením,“. 
 

77. V § 43 odst. 3 větě první se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitá věc“ a ve větě 
poslední se slova „odhadnutou nebo zjištěnou“ nahrazují slovem „určenou“.  

 
78. V § 43 odst. 5 písm. f) se slova „správci daně“ nahrazují slovy „finančnímu úřadu“. 

 
79. V § 43 odst. 5 písm. g) se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“. 

 
80. V § 46 odst. 1 písm. f) se za slovo „navrhovatelem“ vkládají slova „správce konkursní podstaty 

nebo“. 
 

81. V § 46a odst. 1 se za větu první vkládá věta „Oznámení o nekonání dražby zašle dražebník na 
centrální adresu do 5 dnů od okamžiku, kdy se dozví o vzniku překážky.“. 
 

82. V § 46a odst. 2 větě první a § 46b odst. 2 větě první se slova „nové termíny prohlídek“ 
nahrazují slovy „nový termín prohlídky“. 
 

83. V § 47 odst. 6 větě poslední se slova „odhadnuté nebo zjištěné“ nahrazují slovem „určené“. 
 

84. V § 47 odst. 10 se slovo „dražitelů“ nahrazuje slovy „účastníků dražby“. 
 

85. V § 47 se odstavec 11 zrušuje. 
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Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 11 až 14. 
 

86. V § 47 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Je-li více účastníků dražby s předkupním 
právem, kteří učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, rozhodne licitátor losem o tom, 
komu z nich příklep udělí.“. 
 

87. V § 48 odst. 2 větě první a druhé a § 48 odst. 5 větě první a druhé se slova „bez zbytečného 
odkladu“ nahrazují slovy „do 5 dnů“.  
 

88. V § 48 odst. 4 větě první se slova „§ 15 odst. 1 až 3“ nahrazují slovy „§ 15 odst. 1 a 2“ a číslo 
„12“ se nahrazuje číslem „11“. 
 

89. V § 49 odst. 5 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“. 
 

90. V § 50 odst. 4 se věta druhá zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě 
elektronické dražby podepíše protokol o provedené dražbě dražebník.“. 
 

91. V § 50 odst. 7 se za slova „tam dražebník“ vkládají slova „do 5 dnů ode dne konání dražby“. 
 

92. V § 52 odst. 2 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „30“ a slova „, není-li dále stanovena 
jiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením“ se zrušují. 

 
93. V § 52 se odstavec 3 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

94. V § 52 odst. 3 se slova „odstavců 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“. 
 

95. V § 54 odst. 2 se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slovo „dvě“ se 
nahrazuje slovem „tři“. 
 

96. V § 54 odstavec 3 zní: 
„(3) V potvrzení o nabytí vlastnictví musí být uvedeno, která věcná práva k předmětu 

dražby zanikla.“. 
 

97. V § 55 odst. 2 větě první se slovo „nemovitost“ nahrazuje slovy „nemovitou věc“.  
 

98. V § 56 odstavec 2 zní: 
„(2) Osoby oprávněné z předkupního práva, pokud nejsou z dražby vyloučeny, jsou 

oprávněny uplatnit předkupní právo v dražbě jako účastníci dražby.“ 
 
99. V § 56 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje. 

 
100.  V § 58 odst. 1 větě první a § 60 odst. 2 písm. c) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy 

„nemovité věci“. 
 
 

101. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní: 
 

„ČÁST ČTVRTÁ 
PŘESTUPKY DRAŽEBNÍKA 
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§ 61a 
 

(1) Dražebník se dopustí přestupku tím, že  
a) nezajistí odhad nebo posudek znalce podle § 13 odst. 1, 
b) neuvede v dražební vyhlášce údaje podle § 16a odst. 3 písm. a) až c), § 20 odst. 1 nebo § 

43 odst. 1, 
c) vyhlásí konání dražby, aniž by předtím byla uzavřena smlouva o provedení dražby podle 

§ 19 nebo 39, 
d) neuveřejní dražební vyhlášku na centrální adrese ve lhůtě podle § 20 odst. 3 nebo § 43 

odst. 3, 
e) nezašle dražební vyhlášku osobám uvedeným v § 20 odst. 5 nebo § 43 odst. 5, 
f) neuvede v protokolu o provedené dražbě náležitosti podle § 27 odst. 2 nebo § 50 odst. 3, 
g) nedodrží omezení výše odměny podle § 38, 
h) nezašle oznámení o dražbě podle § 40, 
i) nezašle oznámení o dražbě příslušnému katastrálnímu úřadu podle § 41, 
j) nezašle na centrální adresu oznámení o nekonání dražby podle § 46a odst. 1, 
k) neuveřejní na centrální adrese dodatek k dražební vyhlášce podle § 46a odst. 2 nebo § 46b 

odst. 2, 
l) nezašle oznámení o zmaření dražby podle § 48 odst. 2, 
m) nezašle oznámení o neplatnosti dražby podle § 48 odst. 5, 
n) neuspokojí pohledávky podle § 59 nebo 60,  
o) nezašle protokol o uspokojení pohledávek ve lhůtě podle § 61 odst. 3. 

 
(2) Za přestupek se uloží pokuta do 

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), h), i) a n), 
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e), f), g), j), k), l), m) a o). 

 
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.“.  
 

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá. 
 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 
1. Dražby, ohledně jejichž provedení byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřena 

smlouva o provedení dražby nebo uveřejněna dražební vyhláška, se dokončí podle zákona č. 
26/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyhlášky č. 
18/2014 Sb.  
  

2. Elektronické dražební systémy provozované podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyhlášky č. 18/2014 Sb. musejí být uvedeny do 
souladu s tímto zákonem do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

 
Čl. III 

Zrušovací ustanovení 
  

Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, se zrušuje. 
 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGVJVZOH)



11 
 

 
 Čl. IV 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 
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