
 

Text příslušných ustanovení zákona v platném znění s vyznačením navrhovaných změn  

 

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 

517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 

zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 

296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. 
 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

§ 14 

 

Dražební jistota 
  

 (1) Dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. 

  

 (2) Účastník dražby je povinen složit dražebníkovi ve lhůtě uvedené v dražební 

vyhlášce dražební jistotu v penězích nebo ve formě bankovní záruky; dražebník je povinen 

umožnit oba uvedené způsoby, hotovostní platbu však pouze do limitu stanoveného 

v zákoně o omezení plateb v hotovosti
10b)

. Stanoví-li tak dražební vyhláška, musí být 

záruční listina vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou 

oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem
10a)

 na území České republiky. 

V dražební vyhlášce též může být jako podmínka přijatelnosti bankovní záruky stanovena 

minimální doba její platnosti, ne však v délce přesahující 160 dní ode dne konání dražby, na 

niž se bankovní záruka vztahuje. Přesahuje-li dražební jistota částku odpovídající 15 000 

EUR, může být v dražební vyhlášce vyloučeno její složení v hotovosti do rukou dražebníka. 

  

 (3) Pro složení dražební jistoty musí být účastníkovi dražby poskytnuta přiměřená 

lhůta, která nesmí být kratší než polovina lhůty stanovené pro uveřejnění dražební vyhlášky. 

V dražební vyhlášce může být konec lhůty pro složení dražební jistoty v hotovosti k rukám 

dražebníka nebo ve formě bankovní záruky stanoven na určený okamžik předcházející 

zahájení dražby, ne však na okamžik dřívější, než je šestnáctá hodina pracovního dne 

bezprostředně předcházejícího dni konání dražby. Není-li v dražební vyhlášce stanoveno něco 

jiného, končí lhůta pro složení dražební jistoty zahájením dražby. 

  

 (4) Dražební jistota nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání; nesmí však 

přesáhnout částku 1 500 000 Kč zvýšenou o 10 % z částky přesahující 5 000 000 Kč. 

 ______________  
10a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

10b) § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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------------------------------------------------------- 

 

§ 20 

 

Dražební vyhláška 

 

 (1) Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede: 

a) že jde o dražbu dobrovolnou, a jde-li o opakovanou dražbu, i tuto skutečnost, 

  

b) označení dražebníka, 

  

c) místo, datum a čas zahájení dražby, 

  

d) označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby 

váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu 

dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu, 

a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost, 

  

e) nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, 

  

f) požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu 

místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši 

dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou 

nebo šekem, 

  

g) způsob úhrady ceny dosažené vydražením, je-li přípustný i jiný způsob úhrady ceny 

dosažené vydražením než úhrada v hotovosti; způsob úhrady ceny dosažené vydražením 

nesmí být pro vydražitele spojen s nadbytečnými obtížemi, 

  

h) datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, u věcí movitých též místo konání prohlídky 

a organizační opatření k zabezpečení prohlídky, 

  

i) u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy,  

  

j) podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli, 

  

k) případné upozornění, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, 

zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby 

váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že navrhovatel 

zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném 

dražební vyhláškou, 

  

l) lhůtu pro uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč, 

  

m) výši odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost či ujednání o 

tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně. 
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