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Vypořádání zásadních připomínek k návrhu novely zákona o veřejných dražbách  

Poř. 
č. 

Připomínkové 
místo 

K části  
materiálu Text připomínky Vypořádání 
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1. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Obecné  

Ke vztahu 
zákona o 
veřejných 
dražbách 
k občansk
ému 
zákoníku 

 

Konstatujeme, že se předložený návrh zákona co do změn zohledňujících přijetí zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, omezuje toliko na terminologickou úpravu zákona  
o veřejných dražbách, aniž by však řešil věcnou souvztažnost obou zákonů.     
V souvislosti s právě uvedeným zejména upozorňujeme na skutečnost, že předložený 
návrh zákona žádným způsobem nereflektuje § 1771 občanského zákoníku, jenž 
upravuje uzavření smlouvy při dražbě. Nedotčena zároveň zůstávají i ustanovení o 
průběhu dražby a o přechodu vlastnického práva k předmětu dražby, jež zakládají 
neodůvodněné a co do důsledků pro aplikační praxi nevhodné a nejasné odchylky od 
úpravy obsažené v občanském zákoníku [viz zejm. § 2 písm. a), § 23 odst. 13, § 30 a 
další ustanovení zákona o veřejných dražbách]. Uvedený stav považuje Ministerstvo 
spravedlnosti za zcela nevhodný, pročež požaduje prostřednictvím předloženého 
návrhu zákona ze zákona o veřejných dražbách vypustit veškeré neodůvodněné 
odchylky od občanského zákoníku a koncepci zákona v co nejširší míře založit na 
subsidiaritě občanského zákoníku k zákonu o veřejných dražbách (viz § 9 odst. 2 
občanského zákoníku).  

 
 
Neakceptováno, zůstává rozpor. 
 

Tato připomínka podle předkladatele zasahuje mimo 
obsahový rámec navrhované novely. Aby bylo možné této 
připomínce vyhovět, bylo by nutné změnit celou koncepci 
zákona o veřejných dražbách, což by bylo novelou zákona 
obtížně proveditelné. Veřejná dražba podle zákona o 
veřejných dražbách je zvláštním postupem sui generis. 
Nabytí věcí ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných 
dražbách je přechodem vlastnického práva a dochází k němu 
příklepem (zápis do katastru nemovitostí je pouze 
deklaratorní), což společně s dalšími instituty tvoří specifický 
charakter veřejné dražby, přináší účastníkům veřejné dražby 
větší jistotu a činí veřejnou dražbu atraktivní.  

Ve věci vztahu zákona o veřejných dražbách a § 1771 
občanského zákoníku předkladatel poukazuje na toto 
stanovisko Ministerstva spravedlnosti: „Pokud jde o vztah 
úpravy § 1771 a zákona o veřejných dražbách, jde dle 
našeho názoru o vztah speciality a subsidiarity. Ustanovení § 
1771 na dražby uzavírané podle zákona o veřejných 
dražbách dle našeho názoru použít nejde vůbec. NOZ tedy 
s tímto zákonem není v rozporu. Nabytí věcí ve veřejné 
dražbě podle zákona o veřejných dražbách je i nadále 
přechodem vlastnického práva a nebude se jednat o 
uzavření smlouvy. Za uzavření smlouvy bude považováno 
nabytí v dražbě (aukci), na které zákon o veřejných dražbách 
nedopadá. Že NOZ rozlišuje mezi dražbami a veřejnými 
dražbami podle zákona o veřejných dražbách je patrné i 
z ustanovení § 1837 písm. k), byť zde je tato úprava 
nesmyslná, protože nejde vůbec o smlouvu. Při nejbližší 
novelizaci bude toto odstraněno.“ (e-mail z Ministerstva 
spravedlnosti ze dne 13. února 2014). 

S tímto stanoviskem se předkladatel ztotožňuje. Názor 
předkladatele také potvrzuje stávající praxe, kdy jsou 
přechody vlastnictví na základě udělení příklepu katastrálními 
úřady bez problémů zapisovány. 
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2.  

Obecné  

Ke změně 
terminolo
gie 
v návazno
sti na 
přijetí 
občanské
ho 
zákoníku 

Podle bodu 2. obecné části důvodové zprávy posuzovaného návrhu zákona je jedním 
z hlavních důvodů jeho předložení přizpůsobení terminologie užívané zákonem o 
veřejných dražbách terminologickým změnám způsobeným rekodifikací soukromého 
práva, zejména pak přijetím občanského zákoníku.  
Konstatujeme, že v právě uvedeném ohledu nelze považovat návrhem provedené 
změny za dostatečné, když se tyto takřka výlučně týkají nahrazení pojmu „podnik“ 
pojmem „obchodní závod“ a pojmu „organizační složka“ pojmem „pobočka“. 
Upozorňujeme, že zákon o veřejných dražbách vícekrát obsahuje pojem „nemovitost“ 
namísto pojmu „nemovitá věc“ (viz § 498 občanského zákoníku), či opakovaně 
nepříhodně užívá pojmu „vlastnictví“ namísto pojmu „vlastnické právo“ (srov. § 1011 a § 
1012 občanského zákoníku).  
S ohledem na právě uvedené požadujeme dopracovat předložený návrh o komplexní 
revizi terminologie užívané zákonem o veřejných dražbách a její přizpůsobení 
terminologii občanského zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti je v tomto směru 
připraveno ke konzultacím. 

 

Částečně akceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato. 
 V souladu se zásadní připomínkou bude v novele zákona o 
veřejných dražbách nahrazen pojem „nemovitost“ pojmem 
„nemovitá věc“. V případě pojmu „vlastnictví“ jsme toho 
názoru, že není nezbytně nutné jej nahrazovat pojmem 
„vlastnické právo“. Pojem vlastnictví se i nadále používá jak v 
zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak např. v zákoně 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, a to v některých 
případech celkem problematicky. Tento pojem se navíc v 
zákoně o veřejných dražbách vyskytuje velmi hojně (veřejné 
dražby primárně slouží právě ke změnám vlastnictví), tudíž 
by došlo k neúměrnému nárůstu počtu novelizačních bodů a 
mohl by být překročen rozsah novelizace. 

3.  

Obecné  
K osobní 
působno
sti 
zákona 

Předkladatel netematizuje problematiku působnosti zákona ve vztahu k současnému 
provozování elektronických dražeb. Podnikatelé poskytující služby, jež lze z věcného 
hlediska subsumovat pod provozování elektronických dražeb, vydávají svou činnost za 
zprostředkování. Tuto praxi považuje Ministerstvo spravedlnosti za nevhodnou, když 
tato zjevně odporuje účelu zákona o veřejných dražbách, jímž je, mimo jiné, úprava 
elektronických dražeb. Je třeba se ptát, jaké má tato nežádoucí praxe příčiny a 
důsledky. Proč se podnikatelé chtějí vyvázat z působnosti zákona o dražbách? Přitom 
patrně platí, že materiálně i v těchto případech jde  o dražby, bez ohledu na smluvní 
podmínky podnikatelů.   
Navzdory právě uvedené skutečnosti však předložený návrh, včetně důvodové zprávy  
a hodnocení dopadů regulace, tuto skutečnost nereflektuje, a tudíž její důsledky ani 
nehodnotí, ani nenabízí možná řešení nežádoucího stavu. Požadujeme proto 
dopracovat důvodovou zprávu a hodnocení dopadů regulace o zohlednění a 
zhodnocení shora nastíněné skutečnosti, jakož i případně následné vyvození 
odpovídajících důsledků provedeného hodnocení pro právní úpravu veřejných dražeb. 

Vysvětleno, vysvětlení přijato.  
Dražebníci provádějící elektronické veřejné dražby mohou 
provozovat vlastní elektronický dražební systém nebo mohou 
využít služeb externího provozovatele na základě smlouvy. 
Na poskytování služby elektronického dražebního systému 
nevidí předkladatel nic protizákonného, stejně tak jako např. 
pro doručování může dražebník využít různých poštovních 
služeb. Osobou, která organizuje dražbu a má k tomu 
příslušné oprávnění, je podle zákona dražebník, který má 
také veřejnoprávní odpovědnost za plnění povinností, jež mu 
zákon v souvislosti s touto činností ukládá. 
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4.  

K bodu 10 
(§ 12 
odst. 4)  

 

Podle předloženého návrhu má být podmínkou řádného uveřejnění oznámení o konání 
dražby nemovitosti jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, v jehož obvodu se 
nemovitost nachází. Oproti stávající právní úpravě již tedy nadále nebude postačovat, 
aby dražebník podal žádost o uveřejnění oznámení na úřední desce a současně 
zveřejnil oznámení v periodickém tisku. V této souvislosti upozorňujeme, že obecní 
úřady nejsou povinny oznámení na úřední desce vyvěsit, tj. mohou nastat situace, kdy 
řádné zveřejnění oznámení nebude možné z důvodů na dražebníkovi nezávislých. 
Požadujeme proto do návrhu nového znění ustanovení dopracovat alternativní způsob 
zveřejňování oznámení v periodickém tisku 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato.  
Smyslem novely zákona o veřejných dražbách je snížení 
nákladů na provedení veřejné dražby. Zveřejnění dražební 
vyhlášky v periodickém tisku vedlo ke zbytečnému zvyšování 
nákladů na dražbu. Zde je kladen důraz na smluvní volnost 
navrhovatele a dražebníka. Z dosavadní praxe OVDRČ není 
známo, že by úřady odmítaly vyvěsit dražební vyhlášku na 
úřední desce. Současně uvádíme, že nezveřejnění dražební 
vyhlášky na úřední desce by samo o sobě nemělo být 
důvodem pro neplatnost veřejné dražby ve smyslu 
ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.  
 

5.  
K bodu 34 
(§ 17 
odst. 9) 

Konstatujeme, že z navržené dikce není zřejmý význam daného ustanovení. Mezi 
převoditelná majetková práva lze zařadit i právo vlastnické, přičemž toto může být 
zároveň právem k nemovitosti, resp. právem k obchodnímu závodu nebo jeho pobočce, 
tj. nutně se musí postupovat podle ustanovení upravujících dražbu nemovitosti, 
obchodního závodu nebo pobočky. Hypotéza právní normy je tudíž shodná s její 
dispozicí, pročež není zřejmý význam daného ustanovení.  
Požadujeme proto přepracovat návrh daného ustanovení ve světle shora uvedené 
námitky při současném dopracování důvodové zprávy k danému novelizačnímu bodu. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato. 
Toto ustanovení je v zákoně o veřejných dražbách již od jeho 
přijetí v nezměněné podobě. Převoditelné majetkové právo je 
obecně věcí movitou, může se proto pro něj uplatnit postup 
pro dražbu věcí movitých. Pokud však toto právo souvisí 
s právem k nemovité věci, obchodnímu závodu nebo 
pobočce, dražebník musí postupovat podle přísnějších 
pravidel, upravujících postup při veřejné dražbě nemovité 
věci, obchodního závodu či pobočky. Kromě toho zasahuje 
požadavek na změnu tohoto ustanovení mimo obsahový 
rámec novely, neboť v navržené úpravě dochází pouze 
k náhradě pojmů podnik a organizační složka.  
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6. 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I 
bodu 7 – 
k § 8 
odst. 1 

Navrhovaná věta druhá podle našeho názoru odporuje definici v § 2 písm. j), podle níž 
je příklepem rovněž 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“ (k tomu blíže viz 
doporučující připomínka k novelizačnímu bodu 2). Z této definice podle našeho názoru 
plyne, že úkon v podobě příklepu v elektronické dražbě vykonává licitátor, nikoliv 
elektronický dražební systém.  

Částečně akceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Z důvodů jednoznačnosti výkladu bude věta druhá 
ustanovení § 8 odst. 1 upravena a bude znít: „Při elektronické 
dražbě jsou, mohou být úkony licitátora nahrazeny 
elektronickým dražebním systémem.“ 
V elektronické dražbě je značně problematické a někdy i 
zcela nemožné, aby konkrétní úkony činil licitátor ve smyslu 
fyzické osoby, a proto bylo rozšířeno ustanovení § 8 odst. 1 o 
větu druhou, která umožňuje manuální kroky fyzického 
licitátora automatizovat v rámci funkcí elektronického 
dražebního systému. V elektronické dražbě jsou veškeré 
úkony evidovány s přesností na tisícinu vteřinu, a tak není 
např. možné, aby „fyzický“ licitátor zahájil elektronickou 
dražbu s takovouto přesností. Licitátor v elektronické dražbě 
kromě udělení příklepu činí i další úkony, které jsou společné 
i pro dražbu konanou klasicky - zahajuje dražbu, provádí 
vyvolání, vyzývá účastníky k činění podání, provádí výzvy a 
prohlášení - pro tyto úkony jsou nastaveny přesné časové 
okamžiky, kdy k nim má dojít, a pokud mají být úkony 
provedeny přesně v daný čas, nelze to zabezpečit jiným 
způsobem, než že tyto úkony bude realizovat přímo 
elektronický dražební systém.  

7.  
K čl. I 
bodu 26 
– k 16a 
odst. 5 

Navrhované ustanovení předpokládá, že požadavky na elektronický dražební systém 
budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Takový postup by však podle 
našeho názoru znamenal doplnění navrhovaného zákona, nikoliv jeho provádění, a byl 
by tak v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy. Úpravu požadavků na elektronické dražební 
systémy v zákoně předpokládá ostatně i přechodné ustanovení čl. II bod. 2. 
Považujeme proto za nezbytné, aby byly základní požadavky vztahující se k 
elektronickému dražebnímu systému stanoveny přímo zákonem č. 26/2000 Sb. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato, změněno 
na doporučení 
Požadavky na zabezpečení internetových portálů (např. 
elektronický dražební systém) se díky překotnému vývoji 
informačních technologií často zvyšují, a proto se 
domníváme, že úprava požadavků na elektronický dražební 
systém ve vyhlášce o stanovení podmínek postupu při 
elektronické dražbě je nutná nejen z důvodu rychlejšího 
novelizačního procesu, ale i z důvodu operativní reakce na 
vývoj v této oblasti. 

8.  
K čl. I 
bodu 27 
– k § 16b 
až 16d 

V navrhovaných ustanoveních se střídavě užívá pojmu „dražba“ a pojmu „elektronická 
dražba“, přičemž v důsledku této terminologické nejednotnosti mohou vznikat otázky, 
zda se navrhovaná ustanovení vztahují pouze k elektronické dražbě, anebo i k dražbě 
„obyčejné“. Matoucí je též používání výrazů „účastník dražby“ a „účastník elektronické 
dražby“, neboť není patrné, zda druhý uvedený pojem je ekvivalentem „účastníka 
dražby“ v případě, že jde o dražbu elektronickou, nebo – jak by mohlo vyplývat z dikce 
§ 16b odst. 2 – jde o podskupinu účastníků dražby, která se účastníkem elektronické 
dražby stává zápisem do seznamu účastníků elektronické dražby. Požadujeme proto 
sjednocení terminologie v rámci navrhovaných ustanovení 

Akceptováno. 
 Pojem „účastníci elektronické dražby“ byl nahrazen pojmem 
„účastníci dražby“, který se používá v celém zákoně o 
veřejných dražbách, a terminologie tak byla sjednocena. 
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9.  

K čl. I 
bodu 84 
– k § 61a 
odst. 3 

Slova „v prvním stupni“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost. Legislativní rada vlády 
se v souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích, rozhodla o sjednocení formulace v jednotlivých zvláštních zákonech výše 
uvedeným způsobem (viz sněmovní tisk č. 929). 

 

Akceptováno 

10. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Obecné  

 

Upozorňujeme, že jsou v platnosti následující nařízení EU: 
1.Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), 
2.Nařízení EU č. 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu 
těchto údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), 
3.Nařízení EU č. 2016/1148 ze dne 6. 7. 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné 
úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Network and Information 
Security - NIS), včetně jejich prováděcích rozhodnutí. 
Není přitom zřejmé, jak posuzovaný návrh zákona tato platná nařízení EU zohledňuje. 
Podle důvodové zprávy nejsou zřejmě zohledněny v návrhu předložené novely zákona 
č. 26/2000 Sb. ani v pracovním návrhu vyhlášky o stanovení požadavků na elektronické 
dražební systémy - tyto systémy budou s velkou pravděpodobností spadat zejména do 
působnosti zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, které výše uvedená nařízení budou zřejmě 
transponovat do právního řádu České republiky. Je nicméně nutno vycházet z toho, že 
nařízení jsou platná a ČR jako členský stát EU se jejich ustanoveními musí po uplynutí 
přechodného období řídit i bez transponování do národní legislativy.  
Požadujeme vyjasnit, zda a jak je zajištěn soulad předložené novely, resp. zákona č. 
26/2000 Sb., s uvedenými předpisy EU. 

Neakceptováno, vysvětleno; vysvětlení přijato 
Návrh není s uvedenými směrnicemi v rozporu; jejich 
ustanovení se dotčeného návrhu netýkají. 
Předmětná evropská nařízení jsou přímo aplikovatelnými 
právními předpisy a nejsou předmětem transpozice. Národní 
právní rámec se na ně toliko adaptuje. V případě nařízení EU 
č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014, o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu (eIDAS), je adaptace provedena zákonem č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, respektive změnovým zákonem č. 
298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce. Tento změnový zákon zasáhl i do 
zákona č. 26/2000 Sb. a předkládaná novela je s těmito 
předpisy v souladu. Zmíněná nařízení se oblasti veřejných 
dražeb přímo nedotýkají a předkládaná novela nemá za úkol 
provést jejich ani částečnou adaptaci. Ta je/bude svěřena 
věcně příslušným resortům. Nařízení EU č. 2016/679 náleží 
do působnosti Ministerstva vnitra a Nařízení EU č. 2016/1148 
dokonce ještě ani nebylo publikováno v úředním věstníku 
EU. Zajistit řádnou implementaci evropské legislativy je 
úkolem gestora. MMR není gestorem ani spolugestorem 
žádného z uvedených nařízení.  

11. 
Ministerstvo 
financí 

K čl. I 
K bodu 
10. 

Vzhledem k tomu, že pojmy „odhadnutá cena“ a „zjištěná cena“ nejsou v ustanoveních 
předcházejících § 12 odst. 4 blíže definovány, žádáme, aby text, který nahrazuje 
druhou větu v § 12 odst. 4, zněl:  
„Postačí též, pokud dražebník tímto způsobem uveřejní alespoň základní údaje o 
předmětu dražby, místě a času konání dražby, nejnižším podání, výši minimální ho 
příhozu a o odhadnuté nebo zjištěné ceně, jakož i údaj o tom, kde se lze seznámit 
s úplným textem dražební vyhlášky. Odhadnutá cena se přitom stanoví v souladu 
s ustanovením § 13 odst. 1 a cena zjištěná se určí podle zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno částečně, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Věta první byla téměř doslovně přejata, byl použit obecný 
termín „určená cena“. Od druhé věty navržené 
připomínkovým místem jako nadbytečné bylo upuštěno.   
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12.  K bodu 
27 

Vzhledem k tomu, že se v případě elektronické dražby jedná pouze o jinou formu 
dražby, není jasné, proč navrhované znění § 16c v odstavci 1 neváže na navrhovanou 
úpravu v § 12 odst. 4, když pomíjí tam uvedenou „odhadovanou cenu“.  Žádáme 
o prověření nejasnosti a zdůvodnění předložené úpravy. 

Vysvětleno, vysvětlení přijato   
Vysvětleno bylo, že informace zobrazované dle § 16c odst. 1 
v elektronické dražbě nemají stejný charakter jako v § 12; 
tento údaj obsahovat nemusí.  

13.  K bodu 
42 

Je třeba konkretizovat správce daně, kterým má být dražební vyhláška poslána. 
Důvodem je skutečnost, že správcem daně může být jakýkoli orgán veřejné moci, 
kterému je svěřena působnost v oblasti správy daní (srov. § 10 odst. 1 daňového řádu), 
přičemž daní je v tom to ohledu jakékoliv peněžité plnění, které je spravováno 
v procesním režimu daňového řádu. Správcem daně tak může být nejen příslušný 
finanční úřad, ale např. i celní úřad, obec, popř. soud. S ohledem k navrhovanému 
znění lze předpokládat, že jeho předkladatel má na mysli správce daně z příjmů 
fyzických, resp. právnických osob, popřípadě správce daně z nemovitých věcí. 
Totožnost správce daně je tak třeba specifikovat, a to explicitně v daném ustanovení. 
Současně je třeba provést obdobnou úpravu i v § 43 odst. 5 písm. f) a g) zákona 
o veřejných dražbách, kde je pojem správce daně použit v analogické formulaci. 

Akceptováno. Pojem „správce daně“ bude nahrazen 
pojmem „finanční úřad“. 

14. 
Ministerstvo 
zemědělství 

4.K 
bodu 27, 
§ 16b 

Podle § 16b odst. 1 a 2 o podrobnostech účasti na elektronické dražbě a o zapsání do 
seznamu účastníků elektronické dražby informuje dražebník každého účastníka dražby 
na adresu jeho elektronické pošty. Dále podle § 16b odst. 3 mu dražebník přidělí 
náhodný bezvýznamový identifikátor. 
Otázkou je, zda tento identifikátor bude účastníku dražby zaslán na jeho adresu 
elektronické pošty společně s informací o jeho zapsání do seznamu podle odstavce 2. 
Jak bude v takovém případě řešeno zabezpečení proti možnému zneužití takto 
doručovaného identifikátoru? Podle přiloženého návrhu vyhlášky o stanovení 
požadavků na elektronické dražební systémy bude požadována zabezpečená 
(šifrovaná) komunikace mezi účastníky dražby a systémem, včetně serverového 
certifikátu. Přidělení náhodného identifikátoru se tedy jeví rizikový článek řetězce. 
Požadujeme problematiku náhodného identifikátoru vysvětlit, případně upravit tak, aby 
se eliminovalo riziko jeho možného zneužití. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Bezvýznamový identifikátor, který je náhodně přidělován 
účastníkům dražby pro každou dražbu, má svůj význam 
pouze z důvodu znemožnění identifikace jednotlivých 
účastníků mezi sebou v průběhu licitace. Je to jeden 
z ochranných prvků pro omezení případných pletich při 
veřejné dražbě mezi jejich účastníky. Pokud by totiž měl 
jeden účastník stále stejný identifikátor a účastnil se 
opakovaně více dražeb, ostatní účastníci by například na 
základě informací dostupných ve veřejném rejstříku či 
seznamu (zejména katastr nemovitostí) mohli tuto osobu 
ztotožnit a mohli by se snažit omezit její účast na dalších 
dražbách. Přihlašování účastníka dražby do elektronického 
dražebního systému je upraveno v § 1 odst. 1, písm. c) 
prováděcí vyhlášky: „zajišťovat dostatečnou ochranu, 
zejména před vstupem osob, které k tomu nejsou oprávněny. 
Autentizace osob je založena minimálně na zadání 
uživatelského jména a hesla, které je tvořeno sekvencí 
alespoň šesti znaků; přístupová hesla účastníků dražby 
musejí být uložena v elektronickém dražebním systému 
pouze v kódované podobě pomocí bezpečného algoritmu 
typu hash,“ Bezvýznamový identifikátor neslouží pro 
přihlašování do dražby (přihlášení je řešeno pomocí 
uživatelského jména a hesla), nemůže být tedy nijak zneužit 
ostatními účastníky dražby. Dražebník může zaslat e-mailem 
informaci o tom, jaký byl účastníkovi dražby přidělen 
identifikátor, ale není to povinnost.   
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15.  5.K bodu 
27, § 16d 

Podle § 16d odst. 2 licitátor provádí průběžnou kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné 
datové síti, kde elektronická dražba probíhá (z návrhu vyhlášky vyplývá, že tuto službu 
provádí externí poskytovatel odlišný od dražebníka). 
Dále je v § 16d uveden postup pro případ, kdy identifikace nedostupnosti (omezení 
přístupu) adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá, je v délce 
přesahující 1 minutu (povinnost licitátora prodloužit dobu podání min. o 1 hodinu a to i 
opakovaně a informovat všechny účastníky dražby).  
Kromě nejednoznačnosti výkladu „přesahující 1 minutu“ (lze chápat, že to mohou být 
např. i desítky minut), není zejména stanoven žádný způsob prokazatelnosti 
nedostupnosti a dále postup v případě delšího výpadku dostupnosti ve vztahu k 
možnému ukončení elektronické dražby a stanovení náhradního termínu opakované 
dražby. Obdobně není řešena situace pro případ výpadku vlastního elektronického 
dražebního systému. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Požadavek toho, aby poskytovatel sledování dostupnosti byl 
osobou odlišnou od dražebníka, je logický z toho důvodu, že 
jinak by dražebník kontroloval sám sebe, a to by mohlo být 
zpochybnitelné. To, zda nedošlo k výpadku, kontroluje 
licitátor, ale službu (aplikaci), která mu informaci 
zprostředkuje, poskytuje někdo jiný. Ohledně pojmu 
„přesahují 1 minutu“ jsme nezaznamenali žádné výkladové 
nejasnosti. V případě výpadku do jedné minuty se nemusí 
prodlužovat doba, během které lze činit podání, v případě 
výpadku delšího než jedna minuta (může jít řádově o minuty i 
hodiny) už ano. Je na dražebníkovi, jak zajistí zjištění 
výpadku přesahujícího jednu minutu. Prokazatelnost výpadku 
je zřejmá z výstupu služby, která dostupnost sleduje – zde je 
navíc požadavek na sledování dostupnosti z jiného 
geografického umístění, aby se zabránilo situaci, že kvůli 
lokálnímu výpadku internetové sítě nebude fungovat ani 
samotné sledování. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGVJW6TA)



 

9 
 

16. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K důvodo
vé zprávě 
nebo 
odůvodn
ění 

 

Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 
Nejprve je nutno upozornit na to, že ani tvrzení: „Navrhovaná právní úprava nemá 
žádný dopad na ochranu soukromí a osobních údajů,“ ani tvrzení: „Podrobnosti jsou 
obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace (RIA),“ neodpovídá realitě. 
RIA uvádí toliko: „Oblast veřejných dražeb nezasahuje do soukromí fyzických osob.“ 
Předloha navrhuje regulovat zpracování osobních údajů, zejména v § 16b. 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních 
údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova 
zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho 
základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, 
veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 
regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. 
V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu 
dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 
z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní 
úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení 
takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 
obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo 
popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, 
ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 
synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně 
nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí 
parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 
podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro 
upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, 
která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o 
ochraně osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních 
údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li 
shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky 
pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-
li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného 
zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou 
je třeba převzít. 
 

Akceptováno, důvodová zpráva byla příslušným 
způsobem upravena,  
Úprava vznikla dohodou a využitím podnětů místa 
připomínky. 
Z definice veřejné dražby a z podmínek zákona v oblasti 
elektronických dražeb vyplývá, že shromáždění osobních 
údajů účastníků dražby, kteří poskytují své údaje při zápise 
účastníků, není primárním posláním zákona, proto není nutné 
oznámení provozovatele elektronických dražebních systémů 
o zpracování osobních údajů podle § 16 zákona o ochraně 
osobních údajů. 
Způsob uchování shromážděných dat po ukončené dražbě, 
dobu uchování těchto dat a způsob jejich následné likvidace, 
výmazu, ministerstvo v rámci poskytování metodické pomoci 
dražebníkům upřesní před vydáním nové prováděcí vyhlášky. 
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17. 

Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

K bodu 
65 (§ 40 
odst. 3 
zákona 
o 
veřejnýc
h 
dražbác
h) 

Požaduji ustanovení přeformulovat následovně: 
Je-li zástavci zástavnímu dlužníkovi doručeno oznámení o dražbě, nesmí zástavní 
dlužník jsou neplatné právní úkony učiněné zástavcem, jimiž by po doručení takového 
upozornění předmět dražby zcizil zcizit, zatížil zatížit, uzavřel uzavřít nájemní smlouvu 
nebo 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 úkony 
zástavního dlužníka. 
Odůvodnění: Ustanovení § 40 v současné (i navrhované) podobě je problematické 
z hlediska možnosti přezkumu ze strany katastrálních úřadů. Pokud má být v těchto 
případech zabráněno vkladu práva do katastru, musí formulace tohoto ustanovení 
korespondovat s některou z přezkoumávaných skutečností rozhodných pro povolení 
vkladu stanovených katastrálním úřadem. Z přezkumných důvodů uvedených v § 17 
odst. 1 katastrálního zákona se neplatností smlouvy zabývá pouze jediný, a to důvod 
uvedený pod písm. f), podle kterého katastrální úřad zkoumá, zda „z obsahu listiny a z 
jeho porovnání s dosavadními zápisy v katastru není patrný důvod, pro který by bylo 
právní jednání neplatné, zejména zda z dosavadních zápisů v katastru nevyplývá, že 
účastníci vkladového řízení nejsou oprávněni nakládat s předmětem právního jednání, 
nejsou omezeni rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci ve smluvní 
volnosti týkající se věci, která je předmětem právního jednání“. Pod tuto podmínku však 
přezkum důsledků § 40 zákona o veřejných dražbách v dosavadním (i navrhovaném) 
znění nelze podřadit, neboť skutečnost, že zástavci, resp. zástavnímu dlužníkovi bylo 
doručeno oznámení o dražbě, nelze zjistit ani z obsahu vkladové listiny ani 
z dosavadních zápisů v katastru. Je tedy třeba znění upravit takovým způsobem, aby 
byl přezkum možný podle § 17 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, podle nějž se 
zkoumá, zda účastník vkladového řízení není omezen právními předpisy v oprávnění 
nakládat s nemovitostí. Obdobná úprava byla v minulosti provedena v § 19 odst. 3 
zákona o vyvlastnění s významným pozitivním dopadem do vkladového řízení. 
Doporučuji rovněž jako adresáta příslušné povinnosti jednotně uvést zástavního 
dlužníka. Podle odborné literatury je totiž zástavcem osoba, která uzavírá se zástavním 
věřitelem zástavní smlouvu, a zástavním dlužníkem vlastník zástavy. V daném případě 
nepochybně není smyslem ustanovení omezovat původního zástavce, který již není 
aktuálním vlastníkem zástavy, nýbrž zástavního dlužníka, který je ostatně obvykle 
osobou se zástavcem totožnou. 

Částečně akceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato. 
Ustanovení je upraveno podle navržené formulace tak, aby 
umožňovalo přezkum podle § 17 odst. 1 písm. d) 
katastrálního zákona. S ohledem na ostatní související 
ustanovení je však jako adresát povinnosti ponechán 
zástavce i zástavní dlužník. V poslední větě ustanovení je 
pojem „právní úkony“ nahrazen pojmem „právní jednání“. 
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18.  

K § 58 
zákona 
o 
veřejnýc
h 
dražbác
h 

Požaduji uvést § 58 zákona o veřejných dražbách do souladu s novým občanským 
zákoníkem tak, aby byla respektována soukromoprávní úprava pořadí věcných práv, 
například následovně: 
„(1) Zástavní právo zajišťující přihlášenou pohledávku, které je z hlediska svého vzniku 
nejstarší má nejlepší pořadí, jakož i všechna zástavní práva z hlediska svého vzniku 
mladší s horším pořadím přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají; to platí i o 
právech vyplývajících ze smluv o omezení převodu nemovitosti. Pohledávky těmito 
právy zajištěné, nejsou-li dosud splatné, se stávají dnem přechodu vlastnictví předmětu 
dražby splatnými v rozsahu, ve kterém jsou v dražbě uspokojeny. 
(2) Zástavní práva k předmětu dražby, která jsou z hlediska svého vzniku starší mají 
lepší pořadí než nejstarší zástavní práva zajišťující přihlášené pohledávky podle 
odstavce 1, přechodem vlastnictví k předmětu dražby nezanikají a působí vůči 
vydražiteli. Pohledávky těmito právy zajištěné, nejsou-li dosud splatné, se nestávají 
dnem přechodu vlastnictví k předmětu dražby splatnými.“. 
Odůvodnění: Občanský zákoník umožňuje, aby od 1. ledna 2014 docházelo k aktivnímu 
nakládání s pořadím zástavních práv různými postupy, zejména umožňuje využít 
institutu spojení uvolněného zástavního práva s novým dluhem (§ 1380 ObčZ), záměny 
zástavního práva (§ 1385 a násl. ObčZ), ujednání pořadí zástavních práv (§ 1372 
ObčZ), výhrady přednostního pořadí pro jiné právo (§ 982 odst. 2 ObčZ) nebo také 
umožňuje zřídit budoucí zástavní právo (§ 1341 ObčZ). Praxe si tyto nové instituty již 
osvojuje, přičemž v důsledku jejich využití vznikají situace, kdy se pořadí zástavního 
práva řídí jiným okamžikem než okamžikem jeho vzniku. Pokud by takto získané pořadí 
zástavního práva nebylo zákonem o veřejných dražbách respektováno, mohlo by dojít 
k tomu, že zástavní věřitelé, kteří získali výhodnější pořadí v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, budou zpochybňovat správnost postupu 
dražebníka při potvrzení zanikajících věcných práv a při rozdělení výtěžku dražby. To 
by mohlo vést k vleklým soudním sporům zpochybňujícím aplikovatelnost příslušných 
ustanovení zákona o veřejných dražbách. 
Současný stav je zároveň v rozporu s legitimními očekáváními zástavních věřitelů 
vycházejícími z údajů katastru nemovitostí jako veřejného seznamu, ve kterém je 
pořadí věcných práv prezentováno v souladu s občanským zákoníkem, tedy v rozporu 
s pořadím, které zástavním právům přiznává § 58 a 60 zákona o veřejných dražbách. 
Ochrana legitimních očekávání a dobré víry nabyvatelů vycházejících z údajů 
veřejnoprávní evidence přitom patří k podstatným znakům materiálního právního státu. 

Nekceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
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19.  

K § 60 
odst. 2 
písm. c) 
zákona 
o 
veřejnýc
h 
dražbác
h 

Požaduji uvést § 60 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných dražbách do souladu s novým 
občanským zákoníkem tak, aby byla respektována soukromoprávní úprava pořadí 
věcných práv, například následovně: 
„c) pohledávky třetí třídy, které tvoří přihlášené pohledávky zajištěné zástavním právem 
nebo omezením převodu nemovitosti; vázlo-li na předmětu dražby více těchto práv, 
uspokojí se podle svého pořadí svého vzniku,“  
Odůvodnění je stejné, jako odůvodnění k požadavku na úpravu § 58 zákona o 
veřejných dražbách. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Připomínkové místo ve shodě s předkladatelem předpokládá, 
že otázka uspokojování pohledávek v odlišném režimu oproti 
občanskému zákoníku bude v budoucnu znovu 
přezkoumána.  

20. Ústecký kraj 

Obecné  
K proces
ní úpravě 
elektroni
ckých 
dražeb 
 

„Procesní úprava elektronických dražeb je navržena přímo v zákoně (doposud byla 
upravena zejména prováděcím předpisem), proces elektronických dražeb je popsán 
podrobněji s odkazem na technické řešení a parametry, které budou uvedeny v novém 
prováděcím předpisu. Jeho předběžné znění je pro informaci přiloženo k návrhu nové 
právní úpravy.“ 
Elektronické dražby jsou upraveny ve vyhlášce. č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek 
při elektronické dražbě. Do Návrhu byly pouze přesunuty texty této vyhlášky. Samotné 
předběžné znění prováděcího předpisu v Návrhu je potom zbytkem výše uvedené 
vyhlášky, které nikterak proces e-dražeb nestanoví. Vzniká zde možnost vážného 
korupčního prostředí, protože subjekty, které budou mít včasné informace o znění nové 
vyhlášky – podmínek pro provádění e-dražeb - budou mít konkurenční výhodu před 
ostatními subjekty. Elektronické dražby je možné konat i dle jiného právního předpisu, 
mj. dle Občanského soudního řádu (zák. ř. 99/1963 Sb., ve znění násl. změn a doplňků 
– dále jen „OSŘ“). Pro tyto e-dražby neexistuje žádný prováděcí předpis či vyhláška. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Nová vyhláška bude řešit pouze technické požadavky na 
elektronické systémy, které budou používány při 
elektronických veřejných dražbách. 
Pro zveřejňování dražebních vyhlášek pro elektronickou 
dražbu bude platit stejný postup jako dosud, budou 
zveřejňovány na Centrální adrese po dobu stanovenou 
zákonem o veřejných dražbách. Jen pro upřesnění uvádíme, 
že nelze srovnávat postup při dražbě podle zákona o 
veřejných dražbách, podle občanského soudního řádu, či 
daňového řádu. Jedná se o naprosto odlišný postup, s jinými 
podmínkami pro zahájení dražby, průběh i ukončení. 

21.  
Obecné  
Pojmoslo
ví 

„Návrh upravuje pojmosloví ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na 
některé související předpisy. Úprava se dotkne také zpřesnění některých pojmů 
dosavadního zákona s ohledem na zkušenosti z praxe.“ 
Návrh však neřeší mj. pojmovou diskrepanci s občanským zákoníkem (OZ). Dražba je 
vymezena v OZ v §  1771 jako zvláštní způsob uzavření smlouvy, tedy převod práva. 
V zákoně o veřejných dražbách je však dražba vymezena jako přechod práva (viz § 2, 
písm. a). Dalším příkladem je nahrazení pojmu dražitel pojmem účastník dražby. 
Účastníkem dražby je však např. dle OSŘ kromě dražitele (tento subjekt má právo činit 
podání na dražbě) také povinný a oprávněný. Návrh by tedy měl všude používat pojem 
dražitel – nikoliv účastník dražby. Návrh ani neřeší i další rozpor, a to s katastrálním 
zákonem (zák. č. 256/2013 Sb.). 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
V § 1771 OZ je pouze vysvětlen pojem dražba, OZ však 
neobsahuje postup obecně při jakékoliv dražbě.  
Pojem dražitel se v ZVD objevil při dodatečné novelizaci 
v souvislosti s právní úpravou jiných předpisů. Nahrazení za 
pojem účastník dražby je provedeno z důvodu sjednocení 
pojmu již používaného v § 2 písm. c) ZVD. Nelze porovnávat 
s pojmy používanými v jiných dražbách; podle OSŘ, podle 
daňového řádu. 
Úprava postupu při podání návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí je touto novelou provedena, 
tak, aby odpovídala katastrálním předpisům. 
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22.  

 
Obecné  
Adminis
trativní 
zátěž 

„Úprava týkající se odstranění nadbytečné administrativní zátěže a celkového 
zjednodušení dražebního procesu byla připravena na základě podnětů vycházejících 
přímo z dražební praxe. Řešení nijak neomezí právní jistotu všech stran dražebního 
procesu; dražebníkům by měla přinést ekonomickou úsporu. Součástí je i úprava 
usnadňující snazší zapojení územních samosprávných celků do veřejných dražeb.“ 
Nadbytečná administrativní zátěž dražebního procesu spočívá zejména v tom, že na 
rozdíl od plnění informačních povinností při zadávání veřejných zakázek (VZ), není 
množné využívat elektronické formuláře, např. pro uveřejňování dražebních vyhlášek, 
což vede k velké pracnosti i nákladům při plnění informačních povinností dle zákona na 
tzv. Centrální adrese (www.centralniadresa.cz). Tento poplatek je cca dvojnásobný 
oproti uveřejnění informací o VZ ve Věstníku VZ. Do Návrhu nebyly zahrnuty ani další 
podněty z dražební praxe, a to zejména zakotvení základní právní jistoty navrhovatelů 
dražeb, dražitelů a vydražitelů, aby finanční prostředky jimi skládané na účet 
dražebníka nebyly součástí majetku dražebníka. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Nelze spojovat veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou používány pro objednávání prací, služeb, 
dodávek, a veřejné dražby podle zákona o veřejných 
dražbách, prostřednictvím kterých je zpeněžován majetek, 
předmět dražby je nabízen zájemcům za určitou cenu do 
vlastnictví. 
Neexistuje žádný bankovní produkt, který by dokázal zajistit 
to, aby finanční prostředky uložené na účtu dražebníka 
nebyly ve skutečnosti prostředky na jeho účtu. Vlastník účtu 
má právo tyto prostředky na svůj účet uložit a nakládat s nimi 
podle pravidel veřejných dražeb, podle toho, zda se jedná o 
dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou. Řešení sporné 
otázky vlastnictví finančních prostředků je možné řešit 
vylučovací žalobou. 

23.  
Obecné  
Ukládání 
sankcí 

„Zcela nově je zapracována část, která umožňuje uložit sankce za porušení zákonem 
stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě; sankce se budou týkat těch 
oblastí, které mohou nejvíce ovlivnit ochranu spotřebitele – účastníka dražby, případně 
zlepšit právní jistotu navrhovatele.“ 
Dražebník je podnikatelem dle živnostenského zákona. Jeho koncese je vydávána 
příslušným živnostenským úřadem. Přestupky by měl řešit příslušný živnostenský úřad 
na základě podnětu navrhovatele. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Nově navrhovaná úprava se týká sankcí - pokut za porušení 
postupu a povinností dražebníka stanovených v zákoně o 
veřejných dražbách, nejedná se o sankce za porušení 
živnostenského zákona, které řeší živnostenské úřady.   

24.  K čl. I 
bod 2 

Nově navrhované ustanovení § 2 písm. 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, jimiž dochází za stanovených podmínek k přechodu 
vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,“. 
V tomto ustanovení je nesprávně použit termín účastník dražby namísto pojmu dražitel. 
Za účastníka dražby se v české legislativě považuje i oprávněný nebo povinný viz např. 
zák. č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění násl. změn a doplňků (OSŘ). 
V dražbě nemůže dojít k přechodu práva, ale pouze k nabytí práva. 
Výše uvedené znění Návrhu navrhujeme upravit takto: 
„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 dražitelům účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k 
přechodu  nabytí vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,“. 
Odůvodnění: Dražba je dle ust. §  1771 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
vymezena jako zvláštní způsob uzavření smlouvy, tedy převod práva. V Návrhu je však 
dražba vymezena jako přechod práva. Příklep je možné udělit pouze účastníkovi 
dražby, který je dražitelem. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Ve vysvětlení bylo obšírně vysvětleno postavení licitátora 
v různých typech dražeb, otázka podmínek přechodu 
vlastnictví a znovu vysvětlena rozdílnost obecné definice 
dražby v OZ jako zvláštního způsobu sjednávání a uzavírání 
smluv, zatímco dražba v režimu veřejného práva představuje 
zvláštní právní skutečnost.  
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25.  K čl. I 
bod 11  

Dle platné úpravy nesmí být odhad v den konání dražby starší 6 měsíců. Tato lhůta 
se v praxi osvědčila.   
Odůvodnění: Prodlužování „stáří odhadu“ ze 6 na 9 měsíců bude mít zásadní vliv na 
aktuálnost popisu stavy předmětu dražby a odhad ceny 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Návrh předkladatele vyšel z praxe dražebníků. Návrhy na 
úpravu odpovídají časové náročnosti na přípravu a 
zpracování podkladů pro dražbu. 

26.  K čl. I 
bod 14 

Současná lhůta pro skládání dražebních jistot v hotovosti či formou bankovní záruky je 
z pohledu dražební praxe dostačující. 
Odůvodnění: Prodloužení splnění základní povinnosti zájemce o účast v dražbě jako 
dražitele z jednoho na dva dny by v mnoha případech vedlo k omezení počtu dražitelů 
na dražbě a negativně by ovlivnilo výši ceny dosažené vydražením. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
Složení dražební jistoty může být s omezením podle zákona 
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, provedené v 
hotovosti nebo bezhotovostně složením na účet dražebníka. 
Dražebník musí v dražební vyhlášce informovat případné 
zájemce o dražbu o lhůtě ke složení dražební jistoty. Tato 
lhůta je právě s ohledem na omezování hotovostní 
manipulace podle požadavků z praxe stanovena nově.  
Navrhovaná úprava odstraňuje nejasnosti v možnostech pro 
skládání dražební jistoty. Možnost zkrácení doby pro složení 
dražební jistoty lze použít pro všechny druhy skládání 
dražební jistoty. Předkladatel ověřil u všech typů 
institucionálních dražebníků, že s tímto návrhem nemají 
praktický problém. Územní samosprávné celky úpravu vítají. 

27.  K čl. I 
bodům 
21 a 22 

Upozorňujeme na skutečnost, že dnem 19. 9. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 298/2016 
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ten ve své části dvacáté třetí, čl. XXV 
zrušil ustanovení § 16a odst. 4, které má být dle Návrhu upraveno. Současný odst. 4 
není členěn do písmen. 

Akceptováno, vysvětleno.  
Zákony č. 298/2016 Sb. a č. 297/2016 Sb. byly zveřejněny ve 
Sbírce zákonů dne 19. 9. 2016, návrh byl rozeslána k 
připomínkám dříve. 

 

28.  K čl. I 
bod 29 

Protože dle platné legislativy může dražbu dobrovolnou navrhnout kromě vlastníka či 
subjektu, který má právo s předmětem dražby hospodařit i konkursní či insolvenční 
správce, vzniká zde celá řada právních nejistot. 
Navrhujeme, aby text § 17 odst. 4 zněl takto: 
„(4) Vlastníkem se rozumí též osoba, která je oprávněna s předmětem dražby 
hospodařit  a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu 
oprávněna předmět dražby zcizit, likvidátor a insolvenční správce“. 
Odůvodnění: Dražba dobrovolná by měla být konána výlučně na návrh vlastníka 
předmětu dražby či subjektu, který má právo hospodařit s tímto majetkem.  Pokud 
subjekt má pouze právo zpeněžit předmět dražby dle zvláštního zákona, potom se 
jedná o dražbu nedobrovolnou, která je organizována dražebníky, kteří mají licenci na 
provádění nedobrovolných dražeb dle ust. § 6 zákona 

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

29.  K čl. I 
bod 31 

Protože dražbu dobrovolnou je možné konat pouze na návrh vlastníka či subjektu, který 
je oprávněn s předmětem dražby hospodařit navrhujeme, aby byla zrušena v 
ustanovení § 17 odst. 5 zákona o veřejných dražbách celá věta čtvrtá. 
Odůvodnění: Je třeba důsledně odlišovat dražbu dobrovolnou a dražbu od dražby 
nedobrovolné 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Zdůvodnění – viz předchozí bod 
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30.  K čl. I 
bod 40 

Namísto navrhované změny navrhujeme, aby byl § 20 odst. 1 písm. d) změněn takto: 
„V § 20 odst. 1 písm. d) se za slova „hodnotu předmětu dražby,“ vkládají slova „včetně 
závad, které v důsledku nabytí vlastnictví přechodu vlastnictví nezaniknou,“.“ 
Odůvodnění: Viz odůvodnění bodu 1. výše 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Práva, která při veřejné dražbě nezanikají, se liší podle toho, 
zda se jedná o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou. 
Může se jednat o věcná břemena – služebnosti – zapsaná v 
katastru nemovitostí na listu vlastnictví, zástavní práva a 
podobně. Z důvodu dostatečné informovanosti zájemců o 
dražbu, účastníků dražby, osob, jimž práva svědčí, je nutné v 
dražební vyhlášce uvést všechna práva, která při změně 
vlastnictví při veřejné dražbě nezaniknou. 

31.  K čl. I 
bod 44 

S ohledem na to, že dražbu dobrovolnou je možné konat pouze na návrh vlastníka či 
subjektu, který je oprávněn s předmětem dražby hospodařit navrhujeme, aby text § 22 
odst. 1 písm. e) zněl nově takto: 
„e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část 
zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14a), není-li 
navrhovatelem insolvenční správce,“. 
Odůvodnění: Viz výše. 

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

 

32.  K čl. I 
bod 46 

Navrhovaný postup neodpovídá dražební praxi, kdy je platné podání učiněné dražitelem 
jako první. 
Navrhujeme, aby dotčené ustanovení bylo změněno takto: 
„V § 23 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Je-li více účastníků dražby  dražitelů s 
předkupním právem, kteří učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, potom 
licitátor udělí příklep dražiteli, který učinil toto nejvyšší podání jako první. Při současném 
jejich podání se postupuje dle ust. § 23, odst. 10.“ 
Odůvodnění: Dosavadní praxe naprosto vyhovuje a není důvod ke změně. Navíc 
navrhovaná změna není kompatibilní s ustanoveními OSŘ 

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

33.  K čl. I 
bod 52 

Navrhujeme v § 27 odst. 7 prodloužit lhůtu z 5 dnů na 10 dnů. 
Po námi navržené úpravě § 27 odst. 7 zní: 
„(7) Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam 
dražebník do 5 10 dnů ode dne konání dražby údaje podle odstavce 2 písm. a), b), e); 
dražebník uveřejní i výši ceny dosažené vydražením nebo skutečnost, že nebylo 
učiněno ani nejnižší podání.“ 
Odůvodnění: Souhlasíme se stanovením lhůty k uveřejnění údajů podle odstavce 2 
písm. a), b). e) zákona na centrální adrese. Doporučujeme však tuto lhůtu prodloužit z 5 
na 10 dnů 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Z důvodu informovanosti účastníků dražby, případných 
zájemců o dražbu, veřejnosti, nevidíme důvod k jiné úpravě. 
Je stanovena jednotná lhůta stejně jako pro zasílání všech 
obdobných dokumentů. 
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34.  K čl. I 
body 62 
a 83 

Navrhujeme upřesnění toho, kdo zašle příslušnému katastrálnímu úřadu jedno 
vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví. 
Odůvodnění: 
Předkladatel navrhuje zrušit § 31 odst. 3 návrhu novely zákona o veřejných dražbách, 
kterým se ruší povinnost dražebníka zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu jedno 
vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví nemovitosti (také i změnou § 54 odst. 3). V 
návrhu novely zákona není uvedeno, kdo zašle příslušnému katastrálnímu úřadu jedno 
vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Postup je kvůli předpisům týkajících se katastru nemovitostí 
sjednocen. Navrhovatelem vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí je původní vlastník nebo nový vlastník, 
případně oba společně. Dražebník podle nové právní úpravy 
již není účastníkem řízení o vkladu vlastnického práva, a 
proto nezasílá katastrálnímu řízení žádné listiny k provedení 
vkladu (může pouze jednat na základě plné moci za jiného). 
To, co je upraveno v katastrálních předpisech, nelze 
souběžně upravovat v jiném předpise, i když by to bylo z 
důvodu srozumitelnosti vhodné. Proto je připomínka 
irelevantní. 
 

35.  K čl. I 
bod 72 

Navrhujeme opačný postup, tedy aby se všude v zákoně nahradila slova „účastník 
dražby“ nahradila slovem „dražitel“. 
Odůvodnění: Viz připomínka č. 24 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Zdůvodnění – viz bod 24. 

36.  K čl. I 
bod 74 Viz připomínka č. 32  včetně odůvodnění 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Pokud nelze dražbu provést v původním termínu proto, že 
bylo vydáno rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o 
předběžném opatření, nebo byla podána žaloba na vyslovení 
nepřípustnosti prodeje zástavy, anebo v důsledku zásahu 
vyšší moci, dražebník v těchto případech neupustí od dražby, 
ale dražba se ve stanoveném termínu nekoná. Informaci o 
nekonání dražby je nutné z důvodu informovanosti zájemců o 
dražbu a účastníků dražby, kteří složili dražební jistotu, 
oznámit ve lhůtě do 5 dnů od těchto zjištění na Centrální 
adresu. Dražbu je pak možné provést do 90 dnů poté, kdy se 
dražebník dozví o pominutí překážky. Povinnost oznámit 
nekonání dražby na centrální adresu zatím nebyla v zákoně 
o veřejných dražbách upravena. Z důvodu informovanosti 
zájemců o dražbu je tato úprava dle názorů praxe vhodná. 

37.  K čl. I 
bod 84 

Přestupky podle tohoto zákona by dle našeho názoru měly řešit živnostenské úřady. 
Odůvodnění: Jde o nesystémové opatření na úseku kontroly. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Nově navrhovaná úprava se týká porušení postupu a 
povinností dražebníka stanovených v zákoně o veřejných 
dražbách, nejedná se o sankce za porušení živnostenského 
zákona, které řeší živnostenské úřady.   
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38. 
Hospodářská 
komora ČR Obecné  

Elektronické dražby jsou upraveny ve vyhlášce č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek 
postupu při elektronické dražbě. Do předkládaného materiálu byl pouze přesunut text 
této vyhlášky. Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) by chtěla upozornit, že 
překládaný materiál nijak neupravuje proces e-dražeb. Dále bychom chtěli připomenout, 
že elektronické dražby je možné konat i podle jiného právního předpisu, mj. dle zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Pro tyto e-dražby neexistuje 
žádný prováděcí předpis. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při 
elektronické dražbě, byla přijata jako dočasné řešení. Nová 
vyhláška bude řešit pouze technické požadavky na 
elektronické systémy, které budou používány při 
elektronických veřejných dražbách podle zákona, ostatní bylo 
přesunuto do zákona. Postup při dražbě podle zákona o 
veřejných dražbách nelze srovnávat s dražbami podle 
občanského soudního řádu či jinými typy dražeb. Jedná se o 
naprosto odlišný postup, s jinými podmínkami pro zahájení 
dražby, průběh i ukončení dražby, a vždy se jedná o dražby, 
které se konají z důvodu výkonu rozhodnutí, z důvodu 
vymáhání pohledávek, ale nikoli jako dražby dobrovolné. Ani 
dražby nedobrovolné podle zákona o veřejných dražbách 
nelze považovat za výkon rozhodnutí. 
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39.   

Nesouhlasíme s tvrzením v důvodové zprávě, že došlo k úpravě pojmosloví. 
Předkládaný materiál neřeší pojmovou diskrepanci se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Zde jsou dražby vymezeny jako zvláštní způsob uzavření smlouvy, 
tedy převod práva. Zatímco v platném znění zákona č. 26/2000 Sb., je dražba 
vymezena jako přechod práva. Dalším příkladem je nahrazení pojmu dražitel s pojmem 
účastník dražby. Účastník dražby je podle OSŘ kromě dražitele také povinný a 
oprávněný. Navrhujeme, aby byl v návrhu používán pojem dražitel nikoliv účastník 
dražby. Další rozpory jsou například v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon).  

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato  
V § 1771 je pouze vysvětlen pojem dražba, občanský 
zákoník neobsahuje postup při jakékoliv dražbě.  
Vztah mezi ustanovením § 1771 občanského zákoníku a 
zákonem o veřejných dražbách považujeme za vztah 
speciality a subsidiarity. Ustanovení § 1771 na veřejné 
dražby podle zákona o veřejných dražbách nelze použít, a 
nejde tedy o rozpor s občanským zákoníkem. Veřejná dražba 
podle zákona o veřejných dražbách je zvláštním postupem 
sui generis. Nabytí věcí ve veřejné dražbě podle zákona o 
veřejných dražbách je přechodem vlastnického práva a 
dochází k němu příklepem (zápis do katastru nemovitostí je 
pouze deklaratorní), což společně s dalšími instituty tvoří 
specifický charakter veřejné dražby, přináší účastníkům 
veřejné dražby větší jistotu a činí veřejnou dražbu atraktivní. 
Nejedná se tedy o uzavření smlouvy. Za uzavření smlouvy 
považujeme nabytí v dražbě (aukci), na které zákon o 
veřejných dražbách nedopadá, a k němuž podle nás právě 
ustanovení § 1771 směřuje.  
Pojem dražitel se v zákoně objevil při novelizaci 
zpracovávané mimo kompetenci předkladatele a nahrazení 
za pojem účastník dražby je provedeno z důvodu sjednocení 
pojmu již používaného v § 2 písm. c) zákona o veřejných 
dražbách. Opět je nutno vnímat, že nelze porovnávat s pojmy 
používanými v jiných dražbách – podle občanského soudního 
řádu, podle daňového řádu, atd. 
Úprava postupu při podání návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí je novelou provedena, tak, aby 
odpovídala katastrálním předpisům. 
 

 

40.   
Dále bychom chtěli poukázat na skutečnost, že s dražebním procesem je spojena 
nadbytečná administrativní zátěž. Ta spočívá zejména v tom, že na rozdíl od plnění 
informačních povinností při zadávání veřejných zakázek, není možné využívat 
elektronické formuláře, např. pro uveřejňování dražebních vyhlášek, což vede k velké 
administrativě i nákladům při plnění informačních povinností dle zákona č. 26/2000 Sb. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Nelze spojovat veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou používány pro objednávání prací, služeb, 
dodávek, a veřejné dražby podle novelizovaného zákona, 
prostřednictvím kterých je zpeněžován majetek, předmět 
dražby je nabízen zájemcům za určitou cenu do vlastnictví. 
Pro zveřejňování dražebních vyhlášek pro dražbu bude platit 
stejný postup jako dosud, budou zveřejňovány na Centrální 
adrese po dobu stanovenou zákonem. 
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41.   

Zcela nově je zpracována část, která umožňuje uložit sankce za porušení zákonem 
stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě. HK ČR navrhuje, aby přestupky 
dražebníka řešil přístupný živnostenský úřad na základě podnětu Ministerstva pro 
místní rozvoj. Dražebník je podnikatel dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), proto se domníváme, že by měl přestupky řešit 
živnostenský úřad.  

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Nově navrhovaná úprava se týká sankcí - pokut za porušení 
postupu a povinností dražebníka stanovených v zákoně o 
veřejných dražbách; nejedná se o sankce za porušení 
živnostenského zákona, které řeší živnostenské úřady.   

42. 
Svaz měst a 
obcí ČR 

K bodu 9. 
- § 10 

žádáme o doplnění věty, že uživatelé datových schránek mohou doručovat písemnosti 
do datových schránek. 
Odůvodnění:  I když se v důvodové zprávě hovoří o tom, že uživatelé datových 
schránek mohou doručovat i tímto způsobem doručování, považujeme za vhodné, aby 
v § 10 bylo výslovně uvedeno, že uživatelé datových schránek mohou využít této 
možnosti a doručovat písemnosti přímo do datových schránek. 

Neakceptováno, vysvětleno, vysvětlení přijato 
Návrh byl zpracován z důvodu změny cen pro doručování 
písemností (Písemnosti se zasílají poštou formou listovní 
zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou, případně 
je lze předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních 
rukou osoby, které jsou určeny.) 
Z důvodu snížení nákladů byl zpracován návrh na 
doručování doporučenou zásilkou správci daně, Úřadu na 
ochranu hospodářské soutěže, Všeobecné zdravotní 
pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení. V 
ostatních případech zůstává povinnost doručovat s dodejkou 
a do vlastních rukou. Uživatelé datových schránek mohou 
doručovat i tímto způsobem doručování. Všechny úřady mají 
povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s 
každým, kdo ji má zřízenou. 

 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGVJW6TA)



 

20 
 

Vypořádání doporučujících připomínek k návrhu novely zákona o veřejných dražbách  

Po
ř. 
č. 

Připomínkové 
místo 

K části  
materiálu Text připomínky Vypořádání 

43. Ministerstvo 
spravedlnosti 

K obecné části 
K institutu 
zákonného 
předkupního 
práva 
spoluvlastníků 

Předloženým návrhem zákona dochází v zákoně o veřejných dražbách k vypuštění 
těch ustanovení, jež reflektují institut zákonného předkupního práva spoluvlastníků 
podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti si dovolujeme upozornit, že ačkoliv byl obecný institut zákonného 
předkupního práva spoluvlastníků podle § 140 občanského zákoníku z roku 1964 
přijetím nového občanského zákoníku v roce 2012 zrušen, zákonné předkupní právo 
zůstalo v určitých případech nadále zachováno (viz zejm. § 1124, § 1125 a § 3062 
občanského zákoníku). Doporučujeme proto zvážit vhodnost navržené změny ve 
vztahu k právě uvedeným ustanovením. 
Navíc doporučujeme navrhovateli sledovat legislativní vývoj poslaneckého tisku č. 642 
(novela občanského zákoníku; v tuto chvíli před třetím čtením), kde nelze vyloučit 
schválení poslaneckého pozměňovacího návrhu, který předkupní právo spoluvlastníků 
znovu zavede.  
 

Neakceptováno, vysvětleno 

44.  K bodu 2 (§ 2 
písm. j) 

Podle navržené definice se příklepem, mimo jiné, rozumí „úkon licitátora v elektronické 
dražbě“. Upozorňujeme, že uvedená definice je v rozporu s návrhem nového znění § 8 
odst. 1 zákona o veřejných dražbách, podle něhož jsou „[p]ři elektronické dražbě úkony 
licitátora nahrazeny elektronickým dražebním systémem“. Doporučujeme proto 
přeformulovat uvedené ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že v případě elektronické 
dražby není příklepem úkon licitátora, nýbrž zveřejnění informace o udělení příklepu 
elektronickým dražebním systémem. 

Akceptováno 

45.  
K bodu 14 (§ 14 
odst. 3)      
 

Užití sousloví „pracovní dny bezprostředně předcházející“ považujeme za nadbytečné 
a do jisté míry za matoucí. Z navržené dikce shora uvedeného ustanovení je zřejmé, 
že lhůta pro složení dražební jistoty může skončit nejdříve dva pracovní dny před 
konáním dražby. Dále podotýkáme, že užití slova „bezprostředně“ může vyvolat 
aplikační potíže v případech, kdy dnu konání dražby nepředchází pracovní dny (např. 
pondělí). Doporučujeme proto slovo „bezprostředně“ z uvedeného ustanovení bez 
náhrady vypustit. 

Akceptováno 

46.  K bodu 23 (§ 16a 
odst. 4 písm. b) 

Podle uvedeného ustanovení musí dražebník při elektronické dražbě v dražební 
vyhlášce stanovit „konec doby, během které lze činit podání“. S ohledem na 
skutečnost, že dané časové rozmezí slouží k možnosti učinit právní jednání, 
doporučujeme nahradit slovo „doby“ slovem „lhůty“. 

Akceptováno 
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47.  K bodu 27 (§ 16b 
odst. 1 a 2) 

V uvedených ustanoveních je zájemce o účast v elektronické dražbě nesprávně 
označen jako účastník dražby, jímž se však zájemce stává teprve zapsáním do 
seznamu účastníků elektronické dražby. 
Doporučujeme proto v § 16b odst. 1 slova „účastník dražby“ nahradit slovy „zájemce o 
účast v dražbě“ a v § 16b odst. 2 větě první nahradit slova „účastníka dražby“ slovy 
„zájemce o účast v dražbě“. 

Akceptováno 

48.  K bodu 27 (§ 16e 
odst. 1 písm. b) 

Podle uvedeného ustanovení má dražebník po ukončení el. dražby povinnost vyhotovit 
záznam o průběhu el. dražby, jenž má obsahovat taktéž údaje o elektronických 
úkonech licitátora. Upozorňujeme, že podle návrhu nového znění § 8 odst. 1 zákona o 
veřejných dražbách „[p]ři elektronické dražbě jsou úkony licitátora nahrazeny 
elektronickým dražebním systémem“,  
tj. k úkonům licitátora při elektronických dražbách vůbec nedochází. Doporučujeme 
proto slova „včetně elektronických úkonů licitátora“ z ustanovení bez náhrady vypustit 

Neakceptováno, vysvětleno 

49.  K bodu 28 (§ 17 
odst. 3) 

S ohledem na definici věci obsažené v § 489 občanského zákoníku doporučujeme 
uvedené ustanovení, podle něhož „[p]předmětem dražby může být věc“, pro 
nadbytečnost bez náhrady vypustit. 

Částečně akceptováno, vysvětleno 

50.  K bodu 45 (§ 22 
odst. 2)    S ohledem na lepší přehlednost zákona doporučujeme ponechat stávající § 22 odst. 2.  Neakceptováno, vysvětleno 

51.  
K bodu 47 (§ 25 
odst. 1 a § 49 
odst. 1) 

Pro nadbytečnost doporučujeme poslední věty shora uvedených ustanovení vypustit.  
 Neakceptováno, vysvětleno 

52.  K bodu 53 (§ 28 
odst. 3) 

Podle uvedeného ustanovení lze dražební jistotu včetně příslušenství použít na 
„nejblíže následující opakovanou dražbu po zmařené dražbě“. Z návrhu není zřejmé, z 
jakého důvodu lze dražební jistotu použít pouze na nejblíže následující opakovanou 
dražbu, pakliže podle § 25 může být dražba opakována vícekrát. Doporučujeme proto 
v ustanovení upravit možnost použití dražební jistiny i při vícerém opakování dražby.   

Neakceptováno, vysvětleno 
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53.  
 
K bodu 6 obecné 
části důvodové 
zprávy 

Předkladatel v bodě 6 obecné části důvodové zprávy uvádí, že „[n]navrhovaná právní 
úprava nemá žádný dopad na soulad s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána“. Kromě nejasnosti této formulace v tom směru, že není zřejmé, co 
má být v souladu s mezinárodními smlouvami, předkladatel pomíjí, že se musí 
minimálně vypořádat s tím, zda jsou ustanovení o přestupcích dražebníka, která návrh 
zákona nově do právního řádu zavádí, v souladu s požadavky Evropské úmluvy o 
lidských právech kladenými obvykle na sankční ustanovení, zejména co se týče 
předvídatelnosti sankcí (článek 7 Úmluvy) a procesu vedoucího k jejich ukládání, 
eventuálně procesu přezkumu rozhodnutí, jímž byly tyto přestupky uloženy (článek 6 
Úmluvy).  
Doporučujeme proto v důvodové zprávě přinejmenším objasnit, zda:  
(i) přestupky dražebníka jsou zaváděny pro futuro a jsou jasně vymezeny odkazy na 
ustanovení zákona, která blíže definují povinnosti, za jejichž porušení hrozí pokuta, 
takže každý dražebník bude schopen upravit své chování; 
(ii)o přestupcích a postizích za ně se rozhoduje ve správním řízení a proti rozhodnutí, 
které v tomto řízení Ministerstvo pro místní rozvoj vydá, lze podat správní žalobu k 
soudu, jenž ji posoudí v plné jurisdikci. 

Akceptováno 

54. Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 2 – k 
§ 2 písm. j): 

1.Doporučujeme přepracovat použitou formulaci „příklepem [se rozumí] …úkon 
licitátora v elektronické dražbě spočívající ve zveřejnění informace o udělení 
příklepu…“, která je zmatečná a určité míry jde o definici kruhem, když z ustanovení 
v podstatě vyplývá, že příklepem je informace o příklepu.  
2.Také konstatování v poslední větě souvětí doporučujeme revidovat, neboť samotná 
norma upravující důsledky příklepu je obsažena až v § 30 odst. 1 a § 53. 
3.Zároveň upozorňujeme, že příklep je definován jako úkon licitátora, a tedy by na 
začátku poslední věty mělo být spíše vztažné zájmeno „jímž“ a nikoli „jimiž“.  
 

Částečně akceptováno, vysvětleno 

55.  
K čl. I bodu 20 – 
k 16a odst. 2: 
 

Obsah věty první navrhovaného ustanovení podle našeho názoru vyplývá z nově 
definovaného pojmu „elektronická dražba“, doporučujeme ji proto vypustit. Akceptováno 

56.  
K čl. I bodu 23 – 
k 16a odst. 4 
písm. b): 
 

Navrhované nové znění ustanovení považujeme za zavádějící, neboť podle našeho 
názoru znamenají slova „konec doby“ část celkové doby, která je vymezena k činění 
podání. Z kontextu navrhovaného písm. b) ovšem usuzujeme, že se má tímto 
vyjádřením na mysli celková doba, během níž lze činit podání. Považujeme proto za 
vhodné, aby bylo vypuštěno slovo „konec“ a dále se hovořilo pouze o „době, během 
které lze činit podání“. 
 

Akceptováno 

57.  
K čl. I bodu 3 – k 
§ 2 písm. r): 
 

Slovo „prováděna“ doporučujeme opravit na „prováděná“. 
 Akceptováno 
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58.  
K čl. I bodu 9 – k 
§ 10 odst. 1: 
 

1.Doporučujeme opravit název Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (viz § 2 bod 5 
kompetenčního zákona apod.). 
2.Slovo „pouze“ považujeme s ohledem na užití slova „postačí“ za nadbytečné. 

Akceptováno 

59.  
K čl. I bodů 21 až 
26 – k § 16a: 
 

Upozorňujeme, že § 16a odst. 3 bude s účinností od 1. ledna 2017 zrušen zákonem č. 
298/2016 Sb., což je třeba zohlednit v číslování dalších odstavců. 

 
Akceptováno 

60.  
K čl. I bodu 27 – k 
§ 16f: 
 

Upozorňujeme, že v navrhovaném § 16f je chybně zavedeno označení odstavce 1, ač 
se paragraf na odstavce nečlení.  Akceptováno 

61.  
K čl. I bodu 35 – k 
§ 18 odst. 2: 
 

Doporučujeme, aby byla v první větě před slovem „vydražitele“ vypuštěna předložka 
„od“, a to rovněž s ohledem na znění věty druhé. Akceptováno 

62.  
K důvodové 
zprávě: 
 

V předložené důvodové zprávě absentuje odůvodnění navrhovaných ustanovení § 16b 
až § 16e (ač nadpis příslušné pasáže na str. 16 důvodové zprávy tato ustanovení 
zahrnuje). Vzhledem k tomu, že tuto právní úpravu lze podle našeho názoru považovat 
za stěžejní, je třeba, aby byla důvodová zpráva o komentář k daným ustanovením 
doplněna. 

Akceptováno 

63. Ministerstvo 
financí 

Obecně:  
 

Doporučujeme v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) používat 
místo pojmu „nemovitost“ používat pojem „nemovitá věc“. Akceptováno 

64.  Obecně:  
 Doporučujeme spíše omezit počet poznámek pod čarou. Neakceptováno, vysvětleno 

65.  Obecně:  
 

V návrhu zákona a v důvodové zprávě chybí návrh novelizace § 49 odst. 1, jež je 
vyznačena v úplném znění. Neakceptováno, vysvětleno 

66.  K bodu 16.: 
 

K § 15 odst. 2 - doporučujeme v zájmu zachování dostatečné informovanosti zvážit 
ponechání dvou povinných prohlídek. Neakceptováno, vysvětleno 

67.  K bodu 20.: 
 

V § 16a odst. 2 doporučujeme pro větší srozumitelnost větu první doplnit takto: 
„…prostřednictvím elektronického dražebního systému dostupného na adrese ve 
veřejné datové síti.“. 

Neakceptováno, vysvětleno 
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68.  K bodu 27.: 
 

V § 16c odst. 1 v sousloví „…který je umístěn na adrese ve veřejné datové síti,…“ 
nahradit slovo „umístěn“ slovem „dostupný“. Neakceptováno, vysvětleno 

69.  K bodu 40.: 
 

Upozorňujeme, že ze znění § 20 odst. 1 písm. d) není jasné, o jakou hodnotu 
předmětu dražby uvedenou v § 20 se jedná a jakým způsobem má být určena. Je 
potřeba stanovit, o jakou cenu a v kterých případech půjde. 

Neakceptováno, vysvětleno 

70.  K bodu 65.: 
 

V § 40 odst. 3 doporučujeme provést obdobnou úpravu, která se navrhuje ve větě 
první,  i ve větě poslední – tj. slova „na právní úkony“ nahradit aktuálním termínem „na 
právní jednání“. 

Neakceptováno, vysvětleno 

71.  
K čl. II  
K bodu  1 
 

Slova „dosavadních předpisů“ doporučujeme konkretizovat (zřejmě nahradit slovy 
„zákona č. 26/2000 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
a podle vyhlášky č. 18/2014 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona“). 

Akceptováno 

72.  K bodu 2 
 

Z navržené úpravy není patrné, co se stane, když zde uvedená povinnost nebude 
splněna. Z důvodové zprávy lze dovozovat, že uvedené dražební systémy nebude 
možné používat, v normativním textu to však explicitně vyjádřeno není. 
Pokud jde o slova „podle dosavadních předpisů“, platí naše připomínka k bodu 1.  

Akceptováno 

73.  
K důvodové 
zprávě 
 

K zvláštní části, bodu 14 (§ 14 odst. 3): doporučujeme zákon č. 254/2004 Sb. citovat 
v jeho aktuálním označení, tj. „zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve 
znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno 

74.  K zvláštní části, 
bodu 84. (§ 61a): K zvláštní části, bodu 84. (§ 61a): Akceptováno 

75.  K zvláštní části, 
bodu 84. (§ 61a): 

doporučujeme upravit pátou větu prvního odstavce tak, aby byla srozumitelnější a 
současně zaměnit slova „výkon rozhodnutí“ za pojmosloví, které používá zde citovaný 
daňový řád, a to s ohledem k upravenému znění této věty (např. vymáhání 
neuhrazených pokut). 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGVJW6TA)



 

25 
 

76.  
K platnému 
znění: V § 2 
 

V § 2 se dvakrát opakuje písmeno e). Doporučujeme text aktualizovat tak, aby 
odpovídal znění platnému v současné  Neakceptováno, vysvětleno 

77.  K platnému znění 
V § 7 chybí v předposledním řádku mezera mezi slovy „adrese údaje“. Akceptováno 

78.  K platnému znění 
U nového § 16b U nového § 16b chybí označení „§“. Akceptováno 

79.  
Platné znění 
s vyznačením 
změn u § 30 odst. 
3 

u § 30 odst. 3 neodpovídá novelizačnímu bodu 59., v platném znění není přeškrtnuto 
slovo „organizační“. Akceptováno 

80.  
K Závěrečné 
zprávě RIA 
 

Text na straně 6, bod 1.2.3. v pátém odstavci začíná slovem „podle“, což nedává 
smysl. Akceptováno 

81. Ministerstvo 
zemědělství obecná 1.V nadpisu návrhu zákona doporučujeme číslo „2016“ nahradit číslem „2017“. Akceptováno 

82.  K § 2 nad rámec 
návrhu 2.: V § 2 písm. a) doporučujeme za slovem „dražbou“ vypustit slovo „je“. Akceptováno 

83.  K bodu 10: 

3.Podle nového znění § 12 odst. 4 již nebude povinnost zveřejňovat dražební vyhlášku 
v periodickém tisku. Na druhou stranu však v definici nákladů dražby (§ 2 písm. m)) 
zůstává výslovná zmínka, že náklady dražby mj. tvoří náklady na zabezpečení 
informovanosti o dražbě, včetně informací v tisku. Toto se jeví jako nadbytečné a 
doporučujeme tuto část definice nákladů dražby vypustit.  

Neakceptováno, vysvětleno 

84.  K bodu 84 V nadpisu nad označením § 61a doporučujeme slovo „DRAŽEBNÍKA“ vypustit Neakceptováno, vysvětleno 

85.  K Důvodové 
zprávě 

Ve zvláštní části důvodové zprávy k bodu 35 (§ 18 odst. 2) doporučujeme podrobněji 
zdůvodnit navrhované změny a vysvětlit, z jakého důvodu nebude možné vybírat 
odměnu dražebníka za provedení nedobrovolné veřejné dražby rovněž od vydražitele 
(nabyvatele) obdobně jako u dobrovolné veřejné dražby. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGVJW6TA)



 

26 
 

86. 
Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

V článku I bodu 
27 

1. V článku I bodu 27 se za slova „na adresu jeho elektronické pošty“ vkládají slova 
„nebo datovou schránkou“.  
Odůvodnění: 
Předloha by měla zohledňovat i ostatní formy elektronické komunikace. 

Neakceptováno, vysvětleno 

87. 
Český úřad 
zeměměřický 
a katastrální 

K bodu 83 (§ 54 
odst. 3 zákona o 
veřejných 
dražbách) 
 

Doporučuji náležitost potvrzení o nabytí vlastnictví spočívající v uvedení věcných práv, 
která zanikla, přesunout do odstavce 1. Po vypuštění povinnosti zasílat toto potvrzení 
katastrálnímu úřadu již zcela odpadl důvod k zařazení do samostatného odstavce. 

Neakceptováno, vysvětleno 

88.  
K § 56 zákona o 
veřejných 
dražbách: 
 

Doporučuji uvést toto ustanovení do souladu s občanskoprávní úpravou, zejména 
v odst. 2 vypustit úvod věty „Spoluvlastníci a další“, v odst. 3 vypustit text „předkupní 
právo spoluvlastníků“ a doplnit zákonné předkupní právo podle § 3056 odst. 1 
občanského zákoníku. 

Neakceptováno, vysvětleno 

89. Ústecký kraj 
1.K čl. I bod 9 
Návrhu: 
 

Považujeme za zbytečné formulovat způsob doručení listovní zásilky. 
Odůvodnění: 
Dražebníci zasílají dokumenty (pokud možno) prostřednictvím datových schránek, je 
tedy nadbytečné formulovat, že listovní zásilky se zasílají doporučeně. 

Neakceptováno, vysvětleno 

90.  K čl. I bod 15 
Návrhu 

Prohlídka předmětu dražby je organizována pro zájemce o účast v dražbě. Text tohoto 
bodu Návrhu zní: 
„V § 15 odst. 1 větě první se slova „účastníkům dražby“ zrušují.“ 
Navrhujeme tento text změnit takto: 
„V § 15 odst. 1 větě první se slova „účastníkům dražby“ zrušují a nahrazují „zájemcům 
o účast v dražbě“. Odůvodnění: 
„Jde o zdůraznění toho, že prohlídka není „volně přístupný akt“ pro kohokoliv, i pro 
někoho, který se pouze jde podívat „jak bydlí soused – dlužník“. 

Neakceptováno, vysvětleno 

91.  
2.K čl. I bod 84 
Návrhu: 
 

Přestupky podle tohoto zákona by dle našeho názoru měly řešit živnostenské úřady. 
Odůvodnění: Jde o nesystémové opatření na úseku kontroly. Neakceptováno, vysvětleno 

92. SMO K bodu 84. - nová 
část IV 

1.Přestupky dražebníka – zákon zcela nově zavádí možnost uložit sankce za porušení 
zákonem stanovených povinností dražebníka při veřejné dražbě. Doporučujeme zvážit, 
zda je skutečně nutné a dostatečně odůvodnitelné zavádění sankcí, popř. zda není 
možné využít jiných postihů za porušení povinností, např. neplatnost dražby.  

Neakceptováno, vysvětleno 
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93. Exekutorská 
komora obecně 

1)Exekutorská komora ČR konstatuje, že návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
26/2000 Sb.,  
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh novely“) nikterak 
neřeší odstranění duplicity ust. § 2 písm. e) zákona o veřejných dražbách, když vedle 
sebe současně existují ustanovení ve znění: 
„e) dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 
odst. 1);  
jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být 
dražebníkem  
i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy,“ 
a 
„e) dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské 
oprávnění; jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může 
být dražebníkem  
i územní samosprávný celek, příslušný orgán státní správy nebo Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových,“. 
Navrhujeme, aby bylo v pořadí druhé ze shora uvedených ustanovení zákona, v němž 
nejsou reflektovány novelizace předmětného ustanovení, vypuštěno. 
 

Neakceptováno, vysvětleno 

94.  Návrh na vložení 
nového bodu 

2)Dále navrhujeme, aby byl do návrhu novely zařazen další bod v následujícím znění: 
§ 2 písm. e) včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:   
„ e) dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 
odst. 1), nestanoví-li další právní předpis jinak1a); jde-li o majetek územních 
samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní 
samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy, 
_____________________________ 
1a) § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 329 a § 336h zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
§ 194 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 103 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

Neakceptováno, vysvětleno 

95.  Obecné 
3)Na okraj k účinnému znění zákona o veřejných dražbách Exekutorská komora ČR 
poznamenává, že při stávajícím znění předpisu se jeví první věta ust. § 6 odst. 1 
zákona duplicitní k obsahu ust. § 2 písm. e) zákona. 

Neakceptováno, vysvětleno 
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96. HMP Obecné 

-V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme pododstavce 
oddělovat čárkou, pokud však text pododstavce je samostatnou větou v jazykovém 
(nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat je středníkem; a v textu následujícím za 
označením pododstavce uvádět malé počáteční písmeno (týká se návrhu zákona: čl. I 
bodů 2 (§ 2 písm. j)), 23 (§ 16a odst. 4 písm. b)), 27 (§ 16d odst. 5 písm. a) a b) a § 
16e odst. 1 písm. d)), 42 (§ 20 odst. 5 písm. c)) a 84 (§ 61a odst. 2 písm. a)) a návrhu 
prováděcí vyhlášky: § 1 odst. 1 písm. a) až d), f), g), i) a j)). 
-V souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme základní 
číslovky určité vyjadřovat arabským číslem bez tečky (týká se návrhu zákona: čl. I 
bodů 14 (§ 14 odst. 3), 60 (§ 31 odst. 2) a 82 (§ 54 odst. 2) a čl. II bodu 2 a návrhu 
prováděcí vyhlášky: § 1 odst. 1 písm. c)). 
-V souladu s čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme samostatně 
nenovelizovat text v poznámkách pod čarou (týká se návrhu zákona: čl. I bodů 1, 5, 39 
a 64). 

Částečně akceptováno, upraveno, 
viz níže 

97.  
K bodu 3 (§ 2 
písm. q)): 
 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v úvodní větě 
slovo „čárkou“ nahradit slovem „středníkem“. Neakceptováno 

98.  
K bodu 27 (§ 16c 
odst. 1): 
 

V souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo 
„ustanovení“ vypustit. 

Akceptováno 

99.  K bodu 33 (§ 17 
odst. 7): 

V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
za slova „na konci“ vložit slovo „textu“. 

Akceptováno 

00.  K bodu 54 (§ 29): 
 

V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „4, 
6 a 7“ nahradit slovy „4 až 7“ a slova „3 až 5“ nahradit slovy „3 až 6“. 

Neakceptováno 

01.  
K bodu 84 (§ 61a 
odst. 1): 
 

V souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády doporučujeme: 
-u písmene c) slova „§ 19 nebo § 39“ nahradit slovy „§ 19 nebo 39“, 
-u písmene n) slova „§ 59 nebo § 60“ nahradit slovy „§ 59 nebo 60“. 

Akceptováno 

02.  

Ke konkrétním 
ustanovením 
návrhu prováděcí 
vyhlášky: K § 1 
odst. 1 písm. h): 
 

V souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, 
doporučujeme slovo „pracovníkům“ nahradit slovem „zaměstnancům“. Neakceptováno 
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03. Jihomoravský 
kraj obecné 

Do Čl. 1, nadpisu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 
předpisů, navrhujeme k výčtu novelizujících zákonů doplnit zákon č. 298/2016 Sb., 
kterým byl zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, novelizován s účinností od 18. 
9. 2016, tj. nahradit text „zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.“ textem 
„zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.“ 
 

Akceptováno 

04.  
Formální 
legislativně 
technická 

Zákon č. 298/2016 Sb., novelizoval zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, tak, že 
vypustil odst. 3 § 16a, tím došlo ke změně číslování odstavců § 16a, z tohoto důvodu 
navrhujeme v návrhu zákona změnit: 
Čl. I, bod 21. na „V § 16a odst. 3 písm. a) se slovo ‚dražitelů‘ nahrazuje slovy 
‚účastníků dražby‘.“ 
Čl. I, bod 22. na „V § 16a odst. 3 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až e) 
se označují jako písmena b) až d).“ 
Čl. I, bod 23. na „V § 16a odst. 3 písmeno b) zní: ‚b) konec doby, během které lze činit 
podání, přičemž tato doba nesmí být kratší než 10 minut,‘.“ 
Čl. I, bod 24. na „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, § 47 odst. 11 věty 
druhé.‘.“ 
Čl. I, bod 25. na „V § 16a odst. 3 se písmeno d) zrušuje.“ 
Čl. I, bod 26. na „V § 16a odstavec 4 zní: ‚(5) Požadavky na elektronický dražební 
stanoví ministerstvo vyhláškou.‘.“ 
 

Akceptováno 

05.  obecná 

Čl. I, bod 84. návrhu zákona vkládá nové ustanovení § 61a, které zavádí možnost 
uložení sankce za porušení zákonem stanovených povinností dražebníka. Řešení 
těchto přestupků má pak dle návrhu zákona zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj, 
navržené znění § 61a odst. 3 zákona uvádí:  
„Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.“ 
Domníváme se, že by bylo vhodnější, aby tyto přestupky projednávaly živnostenské 
úřady, jelikož dražebník je podnikatel dle živnostenského zákona a jeho koncese je 
vydávána právě příslušným živnostenským úřadem. Podle našeho názoru by bylo 
efektivnější, pokud by o přestupcích dražebníka rozhodovaly v prvním stupni 
živnostenské úřady, a to i na základě podnětu Ministerstva pro místní rozvoj, které by 
tak mělo možnost upozornit na případné porušení zákona. Tím by došlo k úspoře 
finančních prostředků i snížení administrativní zátěže na straně správních orgánů. 
Máme za to, že ustanovení § 61a odst. 3 by mělo být v tomto duchu upraveno a znít 
takto:  
 „Přestupky podle tohoto zákona projednávají v prvním stupni příslušné živnostenské 
úřady.“  

Neakceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGVJW6TA)



 

30 
 

06. Ministerstvo 
kultury 

 
K bodu 65 – k § 
40 odst. 3 
 

Upozorňujeme, že ačkoliv v první větě  ustanovení § 40 odst. 3 dochází k nahrazení 
termínu „právní úkony“ pojmem „právní jednání“, v poslední větě tohoto ustanovení se  
i nadále používá termín „právní úkony“ (zástavního dlužníka). Vzhledem k tomu, že 
podle důvodové zprávy má novela zákona o veřejných dražbách upravit pojmosloví ve 
vazbě na občanský zákoník, doporučujeme uvést poslední větu tohoto ustanovení do 
souladu s § 545 a násl. občanského zákoníku, a tedy slovo „úkony“ nahradit slovem 
„jednání“.   

Akceptováno 

07. Moravskoslez
ský kraj 

Obecné – 
k podnětu KD 

Doporučujeme zohlednit připomínku Komory dražebníků České republiky, že není 
jednoznačně stanoveno, že finanční prostředky skládané účastníky dražeb na účet 
dražebníka nejsou součástí majetku dražebníka. V praxi totiž došlo k případu, kdy se 
dražebník dostal do úpadku a účastník dražby se  musí domáhat soudní cestou vydání 
výtěžku dražby po insolvenčním správci, kterému však zákon neumožňuje tento 
výtěžek vydat. 

Neakceptováno 

08. 
Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

K bodu 27 (§ 16c 
odst. 1) 

V souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo 
„ustanovení“ vypustit. Akceptováno 

09.  K bodu 33 
 

V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) a odst. 9 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
za slova „na konci“ vložit slovo „textu“. Akceptováno 

10.  
K bodu 84 (§ 61a 
odst. 1 písm. b)) 
 

Dle tohoto ustanovení se dražebník dopustí přestupku tím, že „neuvede v dražební 
vyhlášce údaje podle § 16a odst. 4 písm. a) a c), § 20 odst. 1 nebo § 43 odst. 1.“ 
Dáváme na zvážení, zda shora uvedené ustanovení § 61a odst. 1 písm. b) 
nekoncipovat následovně: 
„…údaje podle § 16a odst. 4 písm. a) až c)…“. 

Akceptováno 

11. ÚZSVM Obecné – k el. 
dražbám 

Postup při provádění elektronických dražeb je upraven pouze vyhláškou č.18/2014 Sb., 
o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě a do návrhu změny byly pouze 
přesunuty texty této Vyhlášky. Jedná se o § 2 písm. a) a c) - vymezení základních 
pojmů (elektronický dražební systém, identifikátor), § 3 - registrace účastníků dražby, § 
4 - detail dražby, § 5 - průběh elektronické dražby, § 6 - záznam o průběhu 
elektronické dražby. Navrhujeme pro přehlednost upravit elektronické dražby jako další 
druh dražby samostatně v části čtvrté v novele zákona za dražby nedobrovolné a jejich 
úpravu vypustit z části první novely zákona - Společná ustanovení (viz § 16a - 16 f). 

Neakceptováno  

12.  
Obecné – 
k administrativní 
zátěži 

Nadbytečná administrativní zátěž dražebního procesu spočívá v tom, že na rozdíl od 
plnění informačních povinností při zadávání veřejných zakázek (VZ), není možné 
využívat elektronické formuláře, například pro uveřejňování dražebních vyhlášek dle 
zákona o veřejných dražbách na Centrální adrese.(www.centralniadresa.cz). Do 
návrhu nebyly zahrnuty ani další podněty z dražební praxe, například konání pouze 
jediné prohlídky předmětu dražby - nemovitostí do 100 000 Kč, popřípadě nemovitosti, 
která je volně přístupná (například pozemek). 

Neakceptováno  
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13.  
Obecné – 
k rozporu s § 
1771 OZ 

Návrh zákona neřeší rozpor v pojmech s občanským zákoníkem, kde podle § 1771 OZ 
při dražbě je smlouva uzavřena příklepem. Jedná se o převod práva, neboť jde o 
zvláštní způsob uzavření smlouvy při dražbě. V § 2 písm. a)  zákona č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách je dražba veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického 
nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při 
němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob s výzvou k podání nabídek. 

Neakceptováno 

14.  K pojmosloví 

Návrh by měl používat pojem dražitel, tedy subjekt, který má právo činit podání při 
dražbě. Navrhujeme v novele zákona zachovat pojem dražitel, tak jako doposud 
v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
Podle § 16a odst. 3 písm. a) při elektronické dražbě dražebník v dražební vyhlášce 
stanoví rovněž způsob registrace dražitelů. 
Podle § 47 odst. 10 učiní-li několik dražitelů současně stejné podání a nezjistí-li 
licitátor, kdo učinil podání jako první a nebylo-li následně učiněno podání vyšší, 
rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. 

Neakceptováno 

15.  
Obecná – 
ohledně skládání 
jistoty 

V návrhu zákona není upravena základní právní jistota navrhovatelů dražeb, dražitelů 
a vydražitelů, aby finanční prostředky jimi skládané na účet dražebníka nebyly součástí 
majetku dražebníka. Příkladem z praxe je, že po krachu dražebníka se zahraniční 
banka několik let soudí s insolvenčním správcem o vydání výtěžku dražby. Insolvenční 
správce nemůže sám peněžní prostředky navrhovateli vydat, protože mu to 
neumožňuje platná legislativa. 

Neakceptováno  

16.  K § 22  

MMR v důvodové zprávě uvádí: Součástí je i úprava usnadňující snazší zapojení 
územně samosprávných celků do veřejných dražeb. Z návrhu však není zřejmé, v čem 
by mělo spočívat snazší zapojení do veřejných dražeb pro Úřad. V ustanovení § 22 
upuštění od dražby naopak byl vypuštěn odst. 2, podle kterého je-li dražebníkem orgán 
státní správy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo územní 
samosprávný celek, nevztahují se na něj povinnosti podle odstavce 1 písm. a) až c) a 
i). Navrhujeme, že by bylo v zájmu právní jistoty pro Úřad vhodnější ponechat původní 
text § 22 odst. 2 zákona. 

Neakceptováno  

17. ČAD Obecné  

Novela nereaguje na střet dražeb proti zahájení insolvence a exekuce na majetek při 
přerušení  
Odmítají snahy překladatele zasahovat do smluvních vztahů dražebníka a 
navrhovatele 
Odmítají sankční ustanovení, kde by tuto přestupkovou kompetenci zastával OVD 
MMR 
Dle eIDAS není možné nahradit ověřený podpis elektronickým podpisem 
Uveřejňování dokumentů na webu namísto vyvěšování v objektu u el dražeb 

Neakceptováno  

18.  K § 10 odst. 1 uvést jako jeden z prokazatelných způsobu doručení zaslání do datové schránky 
Neakceptováno  
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19.  K § 12 odst. 4 Nahradit pojem „uveřejnění“ pojmem „zaslání“ obdobně jako u § 40 
Neakceptováno  

20.  K §§ 21 a 44 doplnit možnost dodatku k dražební vyhlášce, jehož předmětem by byla oprava v psaní 
a počtech, stejně tak v případě změny osob dotčených dražebním řízením. 

Neakceptováno  

21.  K § 22e, odst. 1e, 
§ 46 odst. 1f 

Navrhují specifikovat rozhodný okamžik pro upuštění od dražby a nahradit jej pojmem 
rozhodnutí o úpadku v souladu s § 136 Insolvenčního zákona 

Neakceptováno  

22.  K § 46b Není v zájmu přání jistoty vytvářet v ZVD zvláštní druh žaloby Neakceptováno  

23. KD 

Obecné 
připomínky 
Procesní úprava 
elektronických 
dražeb 

Elektronické dražby jsou upraveny ve Vyhl. č. 18/2014 Sb. Do návrhu byly pouze přesunuty 
texty této Vyhlášky. Samotné předběžné znění prováděcího předpisu v návrhu je potom 
zbytkem výše uvedené Vyhlášky, které nikterak proces e-dražeb nestanoví. Vzniká zde 
možnost vážného korupčního prostředí, protože subjekty, které budou mít včasné informace 
o znění nové vyhlášky – podmínek pro provádění e-dražeb -  budou mít konkurenční 
výhodu před ostatními subjekty. Elektronické dražby je možné konat i dle jiného 
právního, mj. dle Občanského soudního řádu (zák. ř. 99/1963 Sb.) Sb., ve znění násl. změn a 
doplňků – dále jen „OSŘ“). Pro tyto e-dražby neexistuje žádný prováděcí předpis či vyhláška. 

Neakceptováno  

24.  
Obecné 
připomínky -  
pojmosloví 

Návrh neřeší mj. pojmovou diskrepanci s občanským zákoníkem uzavření smlouvy, tedy 
převod práva. V ZVD je však dražba vymezena jako přechod práva (viz § 2, písm. a). V 
této souvislosti je třeba upozornit na Rozhodnutí NS, 2 Cdon1034/97: „Veřejná dražba 
je zvláště upraveným procesem uzavírání smlouvy a současně i specifickým procesem 
uzavření smlouvy.“ Dalším příkladem je nahrazení pojmu dražitel pojmem účastník dražby. 
Účastníkem dražby je však např. dle OSŘ kromě dražitele (tento subjekt má právo činit 
podání na dražbě) také 

Neakceptováno  

25.  
Obecné 
Snížení 
administrativní 
zátěže 

Nadbytečná administrativní zátěž dražebního procesu spočívá zejména v tom, že na rozdíl od 
plnění informačních povinností při zadávání veřejných zakázek (VZ), není množné využívat 
elektronické formuláře, např. pro uveřejňování dražebních vyhlášek, což vede k velké 
pracnosti i nákladům plnění informačních povinností dle zákona na tzv. Centrální adrese 
(www.centralniadresa.cz). Tento poplatek je cca dvojnásobný oproti uveřejnění informací o 
VZ ve Věstníku VZ. Provozovatel Centrální adresy by měl vzejít z transparentního řízení na 
koncesi – provozovatele tohoto systému, jako tomu byl v případě v případě výběru 
provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách (www.isvz.cz). Dle některých 
odborníků jde o nedovolenou státní podporu České poště, s.p., provozovateli Centrální 
adresy. určené rozhodnutím vlády v roce 2000. Do Návrhu nebyly zahrnuty ani další 
podněty z dražební praxe, a to zejména zakotvení základní právní jistoty navrhovatelů 
dražeb, dražitelů a vydražitelů, aby finanční prostředky jimi skládané na účet dražebníka 
nebyly součástí majetku dražebníka 

Neakceptováno  
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26.  
Obecné  
Sankční 
ustanovení 

Dražebník je podnikatelem dle živnostenského zákona. Jeho koncese je vydávána 
příslušným živnostenským úřadem. Přestupky by měl řešit příslušný živnostenský úřad na 
základě podnětu navrhovatele. 

Neakceptováno  

27.  K § 2 písm. j 

Je zde neprávně použit termín účastník dražby namísto pojmu dražitel. Za účastníka 
dražby se v české legislativě považuje i oprávněný nebo povinný viz např. zák. č. 
99/1963, občanský soudní řád, ve znění násl. změn a doplňků (OSŘ). V dražbě nemůže 
dojít k přechodu práva, ale pouze k nabytí práva  
Odůvodnění: Dražba je dle úst. § 1771 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
vymezena jako zvláštní způsob uzavření smlouvy, tedy převod práva. V Návrhu je však 
dražba vymezena jako přechod práva. Příklep je možné udělit pouze účastníkovi 
dražby, který je dražitelem. V této souvislosti je třeba upozornit na Rozhodnutí NS, 2 
Cdon 1034/97: „Veřejná dražba je zvláště upraveným procesem uzavírání smlouvy a 
současně i specifickým procesem uzavření smlouvy.“ 
Návrh: „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 dražitelům účastníkům dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek 
k přechodu nabytí vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,“. 

Neakceptováno  

28.  K § 13 odst. 1. 

Dle platné úpravy nesmí být odhad v den konání dražby starší6 měsíců. Tato lhůta se v 
praxi osvědčila. 
Odůvodnění: Prodlužování „stáří odhadu“ ze 6 na 9 měsíců bude mít zásadní vliv na 
aktuálnost popisu stavy předmětu dražby a odhad ceny 
Návrh: Stávající text zákona ponechat beze změny 

Neakceptováno  

29.  K § 14 odst. 3 

Současná lhůta pro skládání dražebních jistot v hotovosti či formou bankovní záruky je 
z pohledu dražební praxe dostačující. 
Odůvodnění: Prodloužení splnění základní povinnosti zájemce o účast v dražbě jako 
dražitele z jednoho na dva dny by v mnoha případech vedlo k omezení počtu dražitelů na 
dražbě a negativně by ovlivnilo výši ceny dosažené vydražením 
Návrh Stávající text zákona ponechat beze změny 

Neakceptováno  

30.  K § 16a odst. 4 
písm. a) 

Pojem účastník dražby je zavádějícím pojmem, zde i v celém textu zákona má být místo 
účastník dražby pojem dražitel 
Odůvodnění: Účastníkem dražby dle platné legislativy je kromě dražitele též 
Návrh: Stávající text zákona ponechat beze změny 

Neakceptováno  
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31.  
§ 16a odst. 4 , 
kde se ruší  
písmeno b) 

Zrušením písmena b) by neměl možnost zájemce o účast v dražbě se seznámit s 
elektronickým dražebním systémem, se způsobem jeho fungování, s provedením 
elektronické dražby a dalšími podmínkami, které jsou nyní dražebníkem vydávány jak 
Dražební řád. 
Odůvodnění: Neuvedením v dražební vyhlášce, kterou se dražba vyhlašuje i způsob 
elektronické dražby by vážně poškodilo celý proces e-dražby a otevřelo by i možnost 
nejednotného výkladu a dokonce i e-pletich. 
Návrh: Stávající text zákona ponechat beze změny 

Neakceptováno  

32.  K novým §§ 16b 
až 16f 

Jde o doslovně převzaté texty z platné Vyhl. č. 18/20104, o stanovení podmínek 
postupu při elektronické dražbě 
 Odůvodnění: Je zbytečně zaplevelit zákon ustanoveními prováděcí vyhlášky e-dražby. 
Není to ani obvyklá praxe při provádění e- dražeb viz např. prováděcí předpis 
exekučního řádu, kde je postup e-dražeb upraven ve Vyhlášce č. 418/2001 Sb. 
Návrh: Stávající text zákona ponechat beze změny 

Neakceptováno  

33.  K § 17 odst. 4 

Protože dle platné legislativy může dražbu dobrovolnou navrhnout kromě vlastníka či 
subjektu, který má právo s předmětem dražby hospodařit i konkursní či insolvenční 
správce, vzniká zde celá řada právních nejistot. 
Odůvodnění : Dražba dobrovolná by měla být konána výlučně na návrh vlastníka 
předmětu dražby či subjektu, který má právo hospodařit s tímto majetkem. Pokud 
subjekt mám pouze právo zpeněžit předmět dražby dle zvláštního zákona, potom se 
jedná o dražbu nedobrovolnou, která je organizována dražebníky, kteří mají licenci na 
provádění nedobrovolných dražeb dle ust. § 6 zákona. 
Návrh: § 17, odst. 4 upravit:: „(4) Vlastníkem se rozumí též osoba, která je oprávněna s 
předmětem dražby hospodařit. A je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního 
právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit, likvidátor a insolvenční správce 

Neakceptováno  

34.  K § 17 odst. 5 

Dražbu dobrovolnou je možné konat pouze na návrh vlastníka či subjektu, který je 
oprávněn s předmětem dražby hospodaří 
Odůvodnění: Je třeba důsledně odlišovat dražbu dobrovolnou a dražbu od dražby 
nedobrovolné. 
Návrh: V § 17 odst. 5 se zrušuje věta čtvrtá 

Neakceptováno  

35.  K § 20 odst. 1 
písm. d Návrh: V § 20 odst. 1 písm. d) se za slova „hodnotu předmětu dražby,“ vkládají slova 

„včetně závad, které v důsledku nabytí vlastnictví přechodu vlastnictví nezaniknou,“. 

Neakceptováno  

36.  K § 22 odst. 1 
písm. e) 

Dražbu dobrovolnou je možné konat pouze na návrh vlastníka či subjektu, který je 
oprávněn s předmětem dražby hospodaří 
Návrh: e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nebo byl- li předmět dražby nebo jeho část 
zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu14a), není-li 
navrhovatelem insolvenční správce, 

Neakceptováno  
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37.  K § 23, odst. 11  

Předkupní právo při více účastnících dražby s předkupním právem rozhoduje los: Tento postup 
neodpovídá dražební praxi, kdy je platné podání učiněné dražitelem jako první 
Odůvodnění: Viz též nekompatibilita s ust OSŘ 
Návrh: V § 23 se na konci odstavce11 doplňuje věta „Je-li více účastníků dražby dražitelů s 
předkupním právem, kteří učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, potom 
licitátor udělí příklep dražiteli, který učinil toto nejvyšší podání jako první. Při současném 
jejich podání se postupuje dle ust. § 23, odst. 10. 

Neakceptováno  

38.  K § 28 odst. 3, 
věta druhá 

V textu vypadlo slovo náklady 
Návrh: „V případě konání opakovaných dražeb se použije dražební jistota včetně jejího 
příslušenství na úhradu nákladů nejblíže následující opakovanoué dražbuy po 
zmařené dražbě.“. 

Akceptováno,  

39.  K § 47 odst. 10 
Slovo „dražitelů“ se nahrazuje slovy účastníků dražby“. Naopak všude v zákoně se má 
nahradit pojem účastník dražby dražitelem. 

Neakceptováno  

40.  K § 47 na konci 
odst. 11 

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.“. Tento 
postup neodpovídá dražební praxi, kdy je platné podání učiněné dražitelem jako první. 
Odůvodnění: Viz též nekompatibilita s ust. OSŘ 
Návrh: V § 23 se na konci odstavce11 doplňuje věta „Je-li více účastníků dražby dražitelů 
s předkupním právem, kteří učiní podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, potom 
licitátor udělí příklep dražiteli, který učinil toto nejvyšší podání jako první. Při současném 
jejich podání se postupuje dle ust. § 47, odst. 10. 

Neakceptováno  

41.   
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