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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

 
A. OBECNÁ ČÁST 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

V současnosti je proces veřejných dražeb upraven v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o veřejných dražbách“ nebo 
„ZVD“). Zákon o veřejných dražbách rozlišuje mezi dražbami dobrovolnými, kdy se dražba 
koná na základě rozhodnutí samotného vlastníka (příp. jiné osoby oprávněné ke zcizení věci), 
a mezi dražbami nedobrovolnými, které jsou prováděny na základě vykonatelného rozhodnutí 
orgánu veřejné moci nebo jiného exekučního titulu jako způsob realizace zástavního práva 
bez ohledu na vůli vlastníka. Dražba je zákonem o veřejných dražbách chápána jako zvláštní 
právní skutečnost, která působí přechod vlastnického práva k věci [srov. vymezení v § 2 písm. 
a)]. Konsensuální povaha této právní skutečnosti je tedy přehlížena, dražba není pokládána 
za zvláštní způsob uzavření smlouvy a dražby jsou upraveny bez věcné návaznosti 
na obecnou úpravu občanského práva. 

Tato nesouladná koncepce se prohloubila s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), který 
výslovně zmiňuje dražbu jako způsob uzavření smlouvy (§ 1771 OZ). Uvedený koncepční 
nesoulad vede v praxi k rozlišování mezi veřejnými dražbami prováděnými podle zákona 
o veřejných dražbách a dražbami realizovanými mimo procesní rámec tohoto zákona. 

Jediná rozsáhlejší novela zákona o veřejných dražbách byla provedena zákonem z roku 2006. 
Poslední novela zákona, která byla přijata zákonem č. 51/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, posílila možnost využití dražeb při zpeněžení 
veřejného majetku. Tím je, mimo jiné, naplňována vládní strategie posilování transparentních 
a nezpochybnitelných postupů při zpeněžování veřejného majetku. 

Důležitou výhodou veřejných dražeb je nadále právě jejich transparentnost a právní jistota. 
Veřejná kontrola vyhlašovaných dražeb vyplývá z její bezproblémové přístupnosti široké 
veřejnosti a též ze zveřejňování informací na veřejném portále centrální adresa. 

Popis současného právního stavu je uveden v závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace 
(RIA). 
 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně zhodnocení 

současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předkládaný návrh zákona se bude zabývat především následujícími problematickými 
oblastmi: 
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• nesoulad s občanským zákoníkem – podstatu nesouladu legislativy upravující 
veřejnou dražbu ve vztahu k občanskému zákoníku lze spatřovat především 
v následujících oblastech: 

1. odlišný způsob nabytí vlastnického práva v dražbě podle ZVD a podle § 1771 
občanského zákoníku,  

2. nadbytečnost části ustanovení ZVD, neboť řešená problematika je již dostatečně 
upravena přímo v občanském zákoníku nebo jiném právním předpise a úprava 
ve zvláštním právním předpise již pozbyla svého významu, 

3. neaplikovatelnost některých ustanovení ZVD, která se po přijetí občanského 
zákoníku a souvisejících předpisů stala nepoužitelnými, 

4. neaktuálnost některých pojmů, kdy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
upravil pojmosloví užívané v ZVD, avšak tyto změny se do ZVD nepromítly. 

• nedostatečná úprava dražeb prováděných elektronicky - možnost provádět dražby 
i elektronicky byla umožněna zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony, který novelizoval ZVD s účinností ke dni 1. ledna 2013. Novelizace ZVD 
se do výše uvedeného zákona dostala až v průběhu legislativního procesu, a to zcela 
bez vědomí ministerstva jakožto gestora zákona. Tato úprava elektronických dražeb 
vycházela z úpravy elektronických dražeb obsažené v zákoně č. 99/1963, občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 330a). K částečné nápravě stavu došlo až 
novelou ZVD provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Touto novelou bylo 
ministerstvo zmocněno k vydání prováděcí vyhlášky, která měla stanovit podmínky 
postupu při elektronické dražbě. Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek 
postupu při elektronické dražbě, nabyla účinnosti 30. ledna 2014. V průběhu 
legislativního procesu týkajícího se uvedené vyhlášky byl gestor zákona upozorněn 
na skutečnost, že samotný proces elektronické dražby by měl být upraven přímo 
v zákoně a vyhláška by měla řešit pouze technické a bezpečnostní požadavky 
na elektronické dražební systémy. Proto je úprava procesu elektronických dražeb 
zákonem jednou z priorit nově připravovaného návrhu zákona, 

• neexistující sankce při porušení zásadních zákonných povinností - stávající znění 
ZVD neupravuje žádné přestupky za nedodržení povinností stanovených ZVD, 
za které by bylo možné dražebníkovi uložit peněžitou sankci. Absence sankcí přispívá 
k situaci, kdy někteří dražebníci vědomě nedodržují některá ustanovení ZVD s tím, že 
jim za toto chování nehrozí žádný postih ze strany dozorového orgánu, 

• nadbytečná administrativní zátěž adresátů zákona 
 

Podrobnosti cíle a odůvodnění navrhovaných úprav jsou obsaženy v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadu regulace (RIA).   

Cílový právní stav nevytváří žádné problémy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen, podrobnosti jsou uvedeny v samostatné zprávě z hodnocení dopadů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6NLNVEB)



3 
 

na rovnost žen a mužů, která je připojena za závěrečnou zprávu z hodnocení dopadu regulace 
podle obecných zásad (RIA). 
 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

• nesoulad s občanským zákoníkem - právní úprava dobrovolných dražeb je příliš 
rigidní, je omezena smluvní autonomie a mnohdy jde o duplicitní úpravu toho, co již 
stanoví občanský zákoník. Současný stav vede k tomu, že jsou v praxi stanovená 
pravidla obcházena a dražby jsou prováděny zcela mimo rámec ZVD.  

Odlišný způsob nabytí vlastnického práva v dražbě podle ZVD a podle § 1771 
občanského zákoníku: Nynější „dvojkolejnost“ právní úpravy způsobuje výkladové 
a aplikační problémy, které vedou k právní nejistotě zúčastněných osob. Část 
dražebníků vnímá jako primární § 1771 občanského zákoníku a bez dalšího již 
nerespektují procesní úpravu dražeb obsaženou v ZVD, a to právě s poukazem 
na rozdílné způsoby nabytí vlastnického práva k předmětu dražby.  

V praxi se tak téměř ve 45 % případů objevují tzv. „dražby podle § 1771“, které jsou 
pro laickou veřejnost na první pohled k nerozeznání od klasické dražby realizované 
podle ZVD. V těchto dražbách je použito stejného pojmosloví a vytváří se obdobné 
dokumenty, jako je např. dražební vyhláška. Výstupem takto realizované dražby je 
právo na uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zde však 
nastává jeden ze zásadních problémů, kdy § 1771 říká, že v dražbě je smlouva 
uzavřena již příklepem. K uzavření smlouvy tedy již dojde k okamžiku udělení 
příklepu, ale smlouva neexistuje v písemné formě, neboť k uzavření došlo na základě 
jiné právní skutečnosti. Neexistence písemné kupní smlouvy je však zásadním 
problémem u věcí nemovitých, které lze ve veřejném seznamu převést pouze 
na základě písemné smlouvy, viz § 560 občanského zákoníku. U dražeb realizovaných 
v současné době pouze s odkazem na § 1771 se tak i přes skutečnost, že smlouva již 
byla uzavřena příklepem, následně znovu uzavírá další kupní smlouva k téže věci 
z důvodu potřeby mít pro účely převodu vlastnického práva na katastrálním úřadě 
písemnou smlouvu. Dle sdělení pracovníků právního oddělení Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního není za současného stavu možné v podstatě realizovat 
dražby nemovitých věcí podle § 1771 právě s odkazem na to, že chybí písemný titul, 
na základě kterého by katastrální úřad provedl zápis vlastnického práva ve veřejném 
seznamu. V praxi tak v současné době vzniká nežádoucí stav, kdy je sice realizace 
prodeje vyhlášena a prezentována jako dražba, ale v konečném důsledku je nezbytné 
i přes již uzavřenou kupní smlouvu příklepem uzavřít další kupní smlouvu v písemné 
podobě. Tento model sebou samozřejmě nese značné riziko v případě, kdy vydražitel 
řádně splní všechny své povinnosti (zejména doplatí cenu dosaženou vydražením), 
fakticky již k uzavření smlouvy došlo, ale původní vlastník s ním odmítne uzavřít 
kupní smlouvu v písemné podobě. Účastníci těchto dražeb se tak dostávají do značné 
právní nejistoty, která jde zcela proti smyslu dražby, jakožto jednoznačného 
a transparentního způsobu realizace majetku.  
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Nadbytečnost části ustanovení ZVD, neboť řešená problematika je již dostatečně 
upravena přímo v občanském zákoníku nebo jiném právním předpise a úprava 
ve zvláštním právním předpise již pozbyla svého významu: V ZVD je řešená stejná 
problematika, která je již dostatečně upravena v občanském zákoníku či jiném 
souvisejícím právním předpise. Důsledkem toho jsou v ZVD řešeny tytéž záležitosti, 
avšak často odlišným způsobem, přestože odchylky od obecné právní úpravy nejsou 
důvodné. Ustanovení obsažená v ZVD jsou poplatná zejména době vzniku tohoto 
zákona, kdy úprava těchto záležitostí nebyla v obecných právních předpisech 
dostatečně podrobně upravena a bylo žádoucí je řešit ve speciálním právním předpise. 

Neaplikovatelnost některých ustanovení ZVD, která se po přijetí občanského 
zákoníku a souvisejících předpisů stala nepoužitelnými: Zákon ukládá 
dražebníkovi povinnosti, při jejichž splnění se dostává do konfliktu s jinými právními 
předpisy. 

Neaktuálnost některých pojmů, kdy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
upravil pojmosloví užívané v ZVD, avšak tyto změny se do ZVD nepromítly: 
Používání neaktuálních pojmů definovaných v ZVD, namísto současného pojmosloví 
obsaženého v občanském zákoníku. V některých případech může docházet 
k nepochopení některých ustanovení zákona, kdy např. ZVD používá pojem 
„závazek“ v obdobném smyslu jako občanský zákoník pojem „dluh“.  

• nedostatečná úprava dražeb prováděných elektronicky - v současné době jsou 
pravidla pro organizování a provádění elektronických dražeb roztříštěna v zákoně 
a prováděcím právním předpise, přičemž hlavní materie je nesystematicky obsažena 
právě v prováděcí vyhlášce. Uživatelé právní normy se tak za současné situace 
v pravidlech pro provádění elektronických dražeb složitě orientují. Řada dražebníků 
podmínky stanovení postupů v elektronické dražbě stanovené prováděcí vyhláškou 
vůbec nezná a nerespektuje. Vyhláška provádějící ZVD jen z části zpřesňuje význam 
některých ustanovení obsažených v ZVD, z větší části však přímo normuje nová 
pravidla chování, která by měla být obsahem právního předpisu vyšší právní síly. 

• neexistující sankce při porušení zásadních zákonných povinností - kontrolní orgán 
nemá efektivní nástroje jak působit na dražebníky, kteří opakovaně nedodržují 
zákonem stanovená pravidla. Někteří dražebníci při vědomí toho, že v případě 
zjištěného pochybení jim prakticky nehrozí žádný výrazný postih (s výjimkou těch 
porušení zákona, která jsou považována za porušení povinností z hlediska 
živnostenského zákona), nejsou nijak motivováni ke zjednání nápravy. V některých 
ojedinělých případech pak zasahují i orgány činné v trestním řízení, neboť dojde 
k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů. Kontrolní protokoly pak 
mohou sloužit jako důkazy v trestním řízení. 

• nadbytečná administrativní zátěž adresátů zákona - v souladu s obecnými cíli 
zaměřenými na celkové snižování administrativní zátěže podnikatelů i orgánů státní 
správy je vhodné tento problém eliminovat v rámci řešení výše definovaných 
problémů. 
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Podrobnější vysvětlení nezbytnosti navrhovaných úprav je obsaženo v závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadu regulace (RIA). 
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavními principy a ústavním pořádkem ČR.  
 
5. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě 
i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Předpisy Evropské unie ani judikatura soudních orgánů Evropské unie se na danou oblast 
nevztahují. 
 
6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast nevztahují.  
 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné 

rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady  

Nová právní úprava počítá se vznikem centrální evidence dražeb, kterou bude spravovat 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Náklady na vytvoření tohoto systému jsou uvažovány ve výši 
2 mil. Kč jednorázově. Roční náklady na provoz budou činit přibližně 200 tis. Kč. Platové 
náklady související s vedením evidence, zápisem a změnami údajů jsou uvažovány ve výši 
1,45 mil. Kč ročně. Náklady na platy nových státních zaměstnanců v souvislosti s úpravou 
kontrolních kompetencí, nárůstem počtu kontrol, dotazů a podnětů, jsou uvažovány celkem 
ve výši 2,21 mil. Kč ročně. Návrh zákona bude koncipován tak, aby bylo možné za porušení 
podstatných zákonem stanovených povinností udělit sankci v podobě peněžité pokuty. Příjem 
z těchto pokut je uvažován ve výši 3 mil. Kč ročně. 

Návrh bude mít na územní samosprávné celky (dražebníci přímo ze zákona) obdobně 
pozitivní dopady jako na soukromé dražebníky (podnikatele). Pozitivně se projeví především 
zjednodušením dražebního procesu, odstraněním nadbytečné administrativní zátěže 
a snížením nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň lze pozitivně 
zhodnotit zpřesnění pravidel pro provádění elektronických dražeb, a to především 
v případech, kdy si územní samosprávné celky najímají elektronický dražební systém jako 
službu od jiného dražebníka. 

Celkové přínosy soukromému sektoru spočívající zejména v úpravě zveřejňování dražebních 
dokumentů, zrušení povinnosti odhadu a prohlídek u dražeb konaných na návrh vlastníka, 
úpravě doručování a zrušení požadavku na ověřené podpisy představují v absolutních číslech 
přínosy ve výši 23 024 960 Kč. Pro tzv. aukcionáře, kteří realizovali dražby mimo režim ZVD, 
může nová právní úprava představovat náklady související s plněním povinností podle nově 
přijatého zákona o dražbách. Jedná se např. o povinnost být pojištěn z odpovědnosti za škodu 
nebo o uvedení elektronických dražebních systémů do souladu se zákonem a prováděcí 
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vyhláškou. U subjektů, které nebudou splňovat podmínky odborné způsobilosti (podle 
novelizovaného živnostenského zákona), pak bude připadat v úvahu zkouška odborné 
způsobilosti v rámci profesní kvalifikace Aukcionář, dražebník. Splnění těchto povinností 
bude vyžadovat náklady, které jsou celkově odhadovány ve výši 15 803 383 Kč. 
 
8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

V porovnání se současným stavem nedochází ke změně dopadu na ochranu soukromí 
a osobních údajů, neboť ministerstvo i nadále bude vést seznam dražebníků. Namísto 
centrální adresy, která je spravována Českou poštou, s. p., však bude vytvořena centrální 
evidence dražeb spravovaná přímo ministerstvem. Při vedení centrální evidence dražeb budou 
v potřebném rozsahu zpracovávány osobní údaje související s organizováním a prováděním 
dražeb.  
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 

V rámci hodnocení korupčních rizik je předpokládána nízká míra potencionálního korupčního 
rizika ve vztahu k možnosti uložení peněžitých sankcí kontrolním orgánem v případě porušení 
zákonem stanovených povinností dražebníka při organizování a provádění dražby. 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Ustanovení vymezuje předmět úpravy zákona o dražbách. Podle tohoto zákona se postupuje, 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak, přičemž se jedná zejména o zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. 

K § 2 

Dražba je zvláštním způsobem uzavření smlouvy ve smyslu § 1771 občanského zákoníku, 
kdy se dražebník, na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené s navrhovatelem, obrací 
na předem neurčený okruh osob s výzvou, aby tyto podávaly své nabídky. Smlouva je 
uzavřena příklepem s osobou, která za stanovených podmínek podá nejvyšší nabídku. 
Dochází-li v dražbě k zřízení či převodu věcného práva k nemovité věci, ustanovení § 560 se 
nepoužije, neboť v dražbě nemůže být z její podstaty dosaženo písemné formy právního 
jednání.  

Dražba může být prováděna jak klasickým způsobem, tj. ústně při fyzické přítomnosti 
dražebníka a účastníků dražby, tak elektronicky. Elektronická dražba není zvláštním druhem 
dražby, jedná se pouze o formu jejího provedení. 

K § 3 

Za dražebníka je považován ten, kdo tuto činnost ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vykonává jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku; to neplatí pro územní 
samosprávný celek, orgán státní správy a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
při dražbě jejich majetku a majetku, s nimiž jsou oprávněny nakládat. Zákonná úprava se 
netýká jednorázových, nahodilých dražeb – typicky například dobročinné dražby nebo dražby 
pořádané v rámci nejrůznějších kulturních akcí. 

K § 4 

K odst. 1: 
Dražebník musí být povinně pojištěn pro případ náhrady újmy způsobené v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti. Povinné pojištění odpovědnosti má význam především z důvodu 
ochrany navrhovatele, účastníka dražby a dalších osob, jejichž oprávněné zájmy by mohly být 
neodborným postupem dražebníka dotčeny a jimž by mohl způsobit škodu. 

K odst. 2: 
U orgánu státní správy, územních samosprávných celků a Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, jakožto dražebníků přímo ze zákona, není komerční pojištění 
odpovědnosti vyžadováno. Tyto subjekty dražební činnost nevykonávají podnikatelským 
způsobem.  
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K odst. 3: 
S ohledem na § 2781 občanského zákoníku návrh připouští odstoupení od pojistné smlouvy 
nebo výpověď pojistné smlouvy ze strany pojistitele. Zároveň platí, že se umožňuje pojistiteli 
vypovědět povinné pojištění pouze z důvodů vymezených ve speciální části občanského 
zákoníku upravující pojištění, jako např. v případě, kdy pojištěný porušil svou povinnost 
oznámit zvýšení pojistného rizika. Zároveň občanský zákoník i v těchto speciálních případech 
omezuje možnost výpovědi i časově. Pokud ve stanovené lhůtě pojistitel práva vypovědět 
pojistnou smlouvu nevyužije, toto právo mu zanikne. 

Pokud by tato možnost připuštěna nebyla, mohlo by dojít k situaci, kdy by pojistitelé, resp. 
pojišťovny, nemusely být schopny nabízet pojištění požadované ZVD. Pravděpodobně by se 
to týkalo menších pojišťoven, což by znamenalo snížení konkurence na trhu. Pokud by právní 
úprava obsažená v ZVD neumožňovala reagovat na některé rizikové situace, jejichž vznik 
předpokládá i právní úprava obsažená v občanském zákoníku, vedlo by přejímání vyššího 
rizika pojistitelem bezpochyby ke zvyšování pojistného. 

K § 5 

Smyslem centrální evidence dražeb je soustředit informace o dražbách na jednom místě 
dostupném v rámci internetu. Zájemci o účast v dražbě se jednoduše a efektivně dostanou 
k informacím o vyhlášených dražbách a podmínkách účasti v nich. Centrální evidence dražeb 
bude informačním systémem státní správy a jejím správcem a provozovatelem bude 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Zadávání informací o dražbách a dalších informací s dražbou 
souvisejícími bude probíhat výhradně přes elektronické prostředí. Podrobnosti včetně 
souvisejících formulářů budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Tato evidence 
bude náhradou za Centrální adresu, na které byly zveřejňovány informace podle zákona 
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Oproti Centrální adrese 
bude centrální evidence dražeb plně elektronická a pro dražebníky bezplatná. 

K § 6 

Dražbu může dražebník vyhlásit pouze na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené 
s navrhovatelem. Ustanovení upravuje její povinné náležitosti. U dražeb nemovitých věcí 
musí být smlouva o provedení dražby písemná s úředně ověřenými podpisy navrhovatele 
a dražebníka, aby i vzhledem k řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebylo 
pochyb o vůli navrhovatele předmět dražby prodat. Analogicky lze pohlédnout na situaci na 
realitním trhu, kdy někteří realitní zprostředkovatelé inzerují nabídky bez vědomí 
prodávajícího, čemuž má zabránit navrhovaný zákon o realitním zprostředkování také 
povinností písemné formy smlouvy. 

K § 7 

Způsob úhrady nákladů dražby si mohou navrhovatel a dražebník dispozitivně dohodnout 
ve smlouvě o provedení dražby. Pokud však smlouva o provedení dražby nebude otázku 
úhrady nákladů dražby řešit, zákon stanoví, že náklady dražby nese dražebník, jelikož 
dražebník je tím, kdo do značné míry může ovlivnit výši nákladů spojených s dražbou (např. 
rozsah inzerce, náklady na dražební místnost a další).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6NLNVEB)



9 
 

Náklady dražby však nese vydražitel v případě, že ve stanovené lhůtě neuhradil cenu 
dosaženou vydražením, a platí tedy, že od smlouvy uzavřené příklepem odstoupil. 

K § 8 

Účelem dražební jistoty je zajištění zaplacení ceny dosažené vydražením anebo nákladů 
dražby a odměny dražebníka. Navrhuje se shora omezit její výši, protože nepřiměřeně vysoká 
dražební jistota by mohla snižovat zájem o účast v dražbě.  

Dražební jistota může být jak peněžitá, tak i např. ve formě bankovní záruky. Je-li 
požadována, je její poskytnutí podmínkou účasti v dražbě. Po dražbě se dražební jistota bez 
zbytečného odkladu vrací. Dražební jistota se nevrací vydražiteli, byla-li peněžitá, neboť se 
započte na cenu dosaženou vydražením.  

K § 9 

Účastníkem dražby se zájemce o účast v dražbě stane zápisem do seznamu účastníků dražby. 
Dražebník do seznamu zapíše zájemce, který prokázal svou totožnost a složil dražební jistotu, 
byla-li požadována. Zájemce o účast v dražbě se do seznamu účastníků dražby může nechat 
zapsat nejpozději do okamžiku zahájení dražby. V průběhu dražby již není možné, aby noví 
zájemci o účast do dražby vstupovali, a to především z organizačních důvodů. 

Kvůli možnému střetu zájmů jsou některé osoby z účasti v dražbě vyloučeny.  

K § 10 

Dražba se vyhlašuje uveřejněním dražební vyhlášky, která je souhrnem údajů o dražebníkovi, 
předmětu dražby a dražbě samotné. Dražební vyhláška musí být uveřejněna v centrální 
evidenci dražeb a na místě veřejnosti snadno dostupném, v případě elektronické dražby 
na internetové adrese, kde bude probíhat. Smyslem dražby je umožnit účast co nejširšímu 
okruhu potenciálních zájemců, proto by místo, datum a čas konání měly být určeny tak, aby 
možnost účasti neomezovaly; to se týká i dostatečných, správných a včasných informací 
uvedených v dražební vyhlášce. 

K § 11 

Nejpozději do zahájení dražby může navrhovatel písemně projevit svoji vůli od dražby 
upustit. Dražebník je v takovém případě tímto požadavkem vázán a o upuštění od dražby 
stanoveným způsobem informuje. 

K § 12 

Ustanovení upravuje situace, kdy v období mezi vyhlášením dražby a jejím konáním vyvstane 
překážka, která provedení dražby brání. Překážka může spočívat ve zjištění nemožnosti 
převodu předmětu dražby, o které se dražebník dozví, v případě že je předmětem 
dražby  nemovitá věc, především na základě zápisu ve veřejném seznamu, neboť  zřizuje-li se 
k nemovité věci např. výhrada vlastnického práva, právo zpětné koupě či zákaz zcizení 
a zatížení, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu; s ohledem na tuto 
skutečnost se předpokládá, že dražebník sleduje nad rámec povinností mu předepsaných tímto 
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zákonem zápisy ve veřejném seznamu až do samotného zahájení dražby. Omezení 
převoditelnosti se však může samozřejmě týkat i předmětu dražby, který není nemovitou věcí, 
např. akcií na jméno, jejich převoditelnost je podmíněna souhlasem orgánu společnosti.  Další 
překážka v konání dražby pak spočívá ve zjištění, že nebyla dodržena některá ze zákonných 
povinností týkajících se přípravy a provedení dražby. Dražebník dražbu v obou případech 
nesmí provést, o této skutečnosti stanoveným způsobem informuje.  

K § 13 

S cílem zvýšit transparentnost dražebního procesu může být každý přítomen dražbě. 
Přítomnost na dražbě nesmí být zpoplatněna (např. úhradou vstupného nebo podmíněna 
zakoupením informačních memorand apod.) a přístup do dražební místnosti musí být 
umožněn v dostatečném časovém předstihu před zahájením dražby. Dražbě může být 
přítomen každý, samozřejmě s ohledem na reálnou kapacitu prostor, v nichž bude dražba 
probíhat.  

K § 14 

Dražba může probíhat a dokumenty související s dražbou mohou být vyhotoveny 
v libovolném jazyce, vždy však alespoň v češtině.  

K § 15 

Obsahem předkupního práva je povinnost vlastníka nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, 
pokud by ji chtěl vlastník věci prodat třetí osobě. Před konáním dražby však není možné, aby 
navrhovatel dražby učinil předkupníkovi dostatečně konkrétní nabídku, protože specifickým 
rysem dražby je právě fakt, že konkrétní koupěchtivý a cena, kterou je ochoten akceptovat, je 
známa až na jejím konci. Povinnost vlastníka nabídnout věc předkupníkovi se projeví tím, že 
předkupník bude muset být o chystané dražbě předem informován. Pokud se předkupník 
dražby zúčastní, není vázán stanovenou výší příhozu a má právo dorovnat nejvyšší nabídku. 
Pokud předkupník nabídku dorovná a není učiněna nabídka vyšší, udělí dražebník příklep 
předkupníkovi. 

Odstavec 4 jednoznačně stavoví, že se postup uplatnění předkupního práva podle zákona 
o dražbách nepoužije v případě předkupního práva podle ustanovení § 101 stavebního zákona. 
Ten upravuje postup v případě předkupního práva k pozemkům nebo stavbám, které jsou 
určeny územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo 
veřejné prostranství. V tomto případě se jedná o zvláštní režim předkupního práva, který se 
uplatní již ve fázi zamýšleného prodeje, kdy stát může nemovitou věc přednostně nabýt 
za cenu obvyklou podle znaleckého posudku. Povinný vlastník v první fázi nehledá 
koupěchtivého a nevyjednává s ním o ceně, ale rovnou osloví stát (resp. obec či kraj). 
S ohledem na tento specifický postup se nelze vyhnout povinnosti dotčeného vlastníka 
nabídnout nemovitou věc zatíženou předkupním právem podle stavebního zákona 
oprávněnému, a to ani v případě konání dražby. 
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K § 16 

Okamžik zahájení dražby je důležitou skutečností (např. vzhledem k tomu, že se zájemci 
o účast v dražbě mohou nechat do dražby zapsat pouze do jejího zahájení, viz § 9 odst. 2), 
proto se dražebníkovi stanovuje povinnost výslovně prohlásit dražbu za zahájenou. Dražebník 
následně uvede základní údaje o dražbě a předmětu dražby a vyzve k podávání nabídek. 

K § 17 

Anglický způsob licitace představuje klasický dražební postup, který byl používán i v praxi 
podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 
Je stanovena vyvolávací cena, kterou může případně dražebník snižovat, opravňuje-li jej 
k tomu smlouva o provedení dražby. Účastníci podávají nabídky, přičemž první nabídka musí 
být alespoň ve výši vyvolávací ceny a každá další nabídka musí být vyšší alespoň o minimální 
příhoz (to neplatí pro předkupníka). Jestliže již účastníci další nabídky nepodávají, dražebník 
třikrát zopakuje výši poslední nabídky spolu s výzvou k podání nabídky vyšší, a pokud nikdo 
na tuto výzvu nereaguje, udělí příklep.  

Minimální příhoz musí být uveden v dražební vyhlášce, přičemž může činit nejvýše 5 % 
vyvolávací ceny, jelikož nepřiměřeně vysoký minimální příhoz by mohl značně omezovat 
zájem o účast v dražbě. V průběhu licitace je dražebník oprávněn minimální příhoz snižovat, 
aby bylo možné reagovat na vývoj dražby a na ochotu účastníků dražby podávat další 
nabídky. 

K § 18 

Dražebník si s navrhovatelem může ve smlouvě o provedení dražby ujednat, že licitace při 
dražbě bude namísto anglického způsobu probíhat holandským způsobem. Holandský způsob 
licitace je historicky zavedený postup, při němž dražebník postupně snižuje vyvolávací cenu 
a oznamuje ji účastníkům dražby. Počáteční vyvolávací cena, proces jejího snižování 
a minimální vyvolávací cena musejí být ujednány ve smlouvě o provedení dražby. Příklep je 
udělen účastníkovi, který jako první přijme aktuální vyvolávací cenu a podá nabídku v její 
výši. Na rozdíl od anglické dražby zde tedy nedochází k podávání dalších, vyšších nabídek, 
ale po první nabídce a udělení příklepu je dražba ukončena. 

K § 19 

K odst. 1: 
Ustanovení specifikuje způsoby, jakými může být dražba ukončena. Kromě situace, kdy byl 
udělen příklep, se jedná o variantu, kdy nebyla podána žádná nabídka. Dražba může být také 
ukončena pro náhlou a nepřekonatelnou překážku - ustanovení cílí na mimořádné situace, 
vyvolané zejména vyšší mocí. Jedná se o náhlé okolnosti ovlivňující samotnou dražbu, tedy 
nikoliv např. změnu stavu předmětu dražby (v takovém případě by se dražba v souladu s § 12 
vůbec neprovedla). Jako příklad lze uvést vypuknutí požáru v dražební místnosti. 

K odst. 2: 
Do 5 pracovních dnů po dražbě uveřejní dražebník informaci o výši ceny dosažené 
vydražením nebo informaci, že nebyla podána žádná nabídka. 
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K odst. 3 a 4: 
Byla-li dražba zahájena a nelze v ní pro náhle vzniklou nepřekonatelnou překážku pokračovat, 
dražba může být uskutečněna v náhradním termínu. K dosavadnímu průběhu a podaným 
nabídkám se nepřihlíží, v náhradním termínu je tedy dražba zahájena znovu a probíhá 
od začátku. Obdobně se postupuje i v případě, kdy pro náhlou a nepřekonatelnou překážku 
nelze dražbu ve stanoveném termínu zahájit.  

K § 20 

Vlastnictví přechází na vydražitele okamžikem uhrazení ceny dosažené vydražením nebo 
zápisem do veřejného seznamu či rejstříku, jde-li o věc zapsanou v takovém seznamu. 
Neuhradí-li vydražitel ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, platí (podle § 22 odst. 
3), že od smlouvy uzavřené příklepem odstoupil. 

K § 21 

Potvrzení o uzavření smlouvy příklepem je písemným potvrzením smlouvy uzavřené 
příklepem uděleným v dražbě, tedy smlouvy uzavřené v jiné formě než písemné, ve smyslu 
ustanovení § 1757 občanského zákoníku. Byla-li předmětem dražby nemovitá věc, podpis 
dražebníka na potvrzení musí být úředně ověřen, aby potvrzení o uzavření smlouvy příklepem 
mohlo být předloženo v řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí jako vkladová listina 
(namísto kupní smlouvy v písemné formě, která se v případě dražby z principu nevyhotovuje). 

K § 22 

Cenu dosaženou vydražením je třeba v penězích uhradit ve lhůtě stanovené dražební 
vyhláškou, jinak platí, že vydražitel od smlouvy uzavřené příklepem odstoupil. Lhůta 
stanovená pro případ, že cena dosažená vydražením přesáhne 500 000 Kč, nesmí být kratší 
než 15 dnů a delší než 90 dnů ode dne ukončení dražby. 

K § 23 

O neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem může rozhodnout pouze soud. Navrhnout takové 
rozhodnutí může ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany. Subjektivní lhůta pro 
podání návrhu činí 3 měsíce od okamžiku, kdy se o důvodu neplatnosti dražby oprávněná 
osoba dozvěděla, objektivní lhůta je pro tyto osoby 1 rok ode dne konání dražby. Po dobu 1 
roku ode dne konání dražby má oprávněná osoba možnost nahlédnout do seznamu účastníků 
dražby a do záznamu o průběhu elektronické dražby, aby měli možnost se o případných 
důvodech neplatnosti přesvědčit. 

K § 24 

Dražebník má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou porušením ustanovení tohoto 
zákona, přičemž je zde zaveden liberační důvod. Za škodu odpovídá osoba, která provedla 
dražbu, ač k tomu nebyla oprávněna, stejně jako osoba, která podala zjevně bezdůvodný 
návrh na určení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem. Správce centrální evidence dražeb 
nemá možnost ověřit úplnost či správnost dražebníkem poskytnutých zveřejňovaných údajů, 
proto za případnou škodu z toho vzniklou neodpovídá. 
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K § 25 a 26 

Zvláštní podmínky pro konání elektronické dražby vycházejí z úpravy obsažené v zákoně 
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Podal-li účastník dražby 
při licitaci prováděné anglickým způsobem nabídku v posledních 3 minutách lhůty pro 
podávání nabídek, tato lhůta se prodlouží o 3 minuty od okamžiku, kdy účastník nabídku 
podal. K tomu může docházet opakovaně – po každém podání nabídky začne běžet nový 
3minutový interval, během něhož mohou být nabídky podávány. Jestliže již žádná nabídka 
podána není, lhůta pro podávání nabídek uplyne a dražebník udělí příklep účastníkovi, který 
podal nejvyšší nabídku.  

Na rozdíl od dražby konané klasickým způsobem, s fyzickou přítomností dražebníka 
a účastníků dražby, není u dražby elektronické zapotřebí vyzývat před udělením příklepu 
účastníky k podání vyšší nabídky, neboť účelem těchto výzev je upozornit účastníky, že 
dražba se chýlí ke konci a že mají poslední šanci podat své nabídky. Tento faktor je důležitý 
při klasické dražbě, jelikož nemá pevně stanovený konec. Při dražbě elektronickým způsobem 
je však účastníkům vždy přesně známo, kdy lhůta pro podávání nabídek vyprší, proto by 
takové výzvy neměly žádný význam.  

Při licitaci prováděné holandským způsobem udělí dražebník příklep ihned po podání první 
nabídky, neboť z podstaty holandské dražby (tj. příklep získá účastník, který jako první 
souhlasí s vyvolávací cenou a podá nabídku) již není třeba nechat lhůtu pro podávání nabídek 
doběhnout do stanoveného konce, protože další nabídky už podány být nemohou. Na rozdíl 
od dražby prováděné anglickým způsobem tedy dražebník udělí příklep ihned po podání 
nabídky a okamžikem udělení příklepu je dražba ukončena. 

Z důvodu zajištění dostupnosti elektronické dražby má dražebník povinnost sledovat 
dostupnost internetové stránky, kde dražba probíhá. V případě delšího výpadku má 
za povinnost prodloužit lhůtu pro podávání nabídek nejméně o jednu hodinu. 

V souladu s dosavadní praxí je dražebník povinen po ukončení dražby zajistit vyhotovení 
záznamu o průběhu elektronické dražby. 

K § 27 

K odst. 1: 
Při organizaci a provádění nucených dražeb se postupuje obdobně podle ustanovení hlavy 
první, není-li v hlavě druhé stanoveno jinak. Zvláštní podmínky pro provádění nucených 
dražeb doplňují či rozšiřují podmínky pro provádění dražeb obecně, nebo je zcela mění. 
Nucená dražba je nástrojem nuceného zpeněžení majetku, ať už v rámci insolvenčního řízení 
nebo v rámci výkonu zástavního práva zástavním věřitelem, proto jsou pro její organizaci 
a provedení stanovena přísnější pravidla, aby byla dostatečně chráněna práva všech dotčených 
osob. 

K odst. 2: 
V souvislosti s provedením nucené dražby je nezbytné vymezit osobu dražebního věřitele. 
Ten je za podmínky, že má vykonatelnou pohledávku, oprávněn navrhnout nucenou dražbou. 
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K § 28 

Nucenou dražbou je dražba na návrh dražebního věřitele (podle právní úpravy obsažené 
v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů - tzv. 
nedobrovolná dražba) a dražba na návrh insolvenčního správce. Při nucené dražbě je 
zakázáno použít holandský způsob licitace. K organizaci a provedení nucené dražby musí mít 
dražebník vždy příslušnou koncesi bez ohledu na to, zda jde o činnost vykonávanou 
podnikatelským způsobem. 

K § 29 

Žadatel o koncesi pro provádění nucených dražeb ke své žádosti připojí, kromě dokumentů 
požadovaných živnostenským zákonem, také doklad o splnění zákonné povinnosti být 
pojištěn a základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti. Základní 
pravidla jsou konkrétním plánem dražební činnosti, v němž žadatel o koncesi popíše, jak bude 
probíhat příprava dražby i dražba samotná a jak budou po organizační stránce zajištěny 
všechny její aspekty. Na základě těchto pravidel ministerstvo posoudí odbornou způsobilost 
žadatele organizovat a provádět dražby. Jestliže ministerstvo neshledá žadatele odborně 
způsobilým nebo jestliže smlouva o pojištění nesplňuje zákonné podmínky, ministerstvo vydá 
nesouhlasné stanovisko. 

K § 30 

Ustanovení § 4 odst. 1 stanoví, že dražebník musí být pojištěn pro případ vzniku povinnosti 
nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem dražební činnosti. Pro dražebníka 
provádějícího nucenou dražbu je tato povinnost upřesněna tak, že jsou stanoveny minimální 
částky pojistného plnění. 

K § 31 

Ustanovení upravuje pravidla pro doručování dokumentů souvisejících s nucenou dražbou, 
aby bylo zajištěno dostatečné seznámení dotčených osob s dražbou a jejími podmínkami. 
Písemnosti je třeba doručovat listovní zásilkou do vlastních rukou adresáta nebo do datové 
schránky adresáta, eventuálně jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou adresáta. 
Při nezastižení adresáta je třeba písemnost po dobu 10 pracovních dnů uložit v provozovně 
provozovatele poštovních služeb a vyzvat adresáta k jejímu vyzvednutí; po 10 pracovních 
dnech se písemnost považuje za doručenou a provozovatel poštovních služeb ji vhodí 
do adresátovy domovní nebo jiné užívané schránky. 

K § 32 

Dražebník nesmí být zároveň navrhovatelem dražby ani nesmí být s navrhovatelem dražby 
v úzkém vztahu, aby byl ve věci zajištěn profesionální odstup dražebníka. 

K § 33 

Dražebník je při přípravě nucené dražby oprávněn nahlížet do stanovených dokumentů, aby 
mohl dražbu kvalifikovaně zorganizovat, zejména s ohledem na práva a závazky na předmětu 
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dražby váznoucí a na ochranu práv dražbou dotčených osob. Za tímto účelem se rovněž 
ukládá vlastníkovi předmětu dražby a věřiteli povinnost součinnosti. 

K § 34 

Náklady na přípravu a provedení dražby musejí být vynaloženy účelně a nesmějí být 
nepřiměřené, aby co možná největší část ceny dosažené vydražením mohla být rozdělena 
mezi dražební věřitele či předána insolvenčnímu správci, což je právě účelem prodeje majetku 
v nucené dražbě. Z ceny dosažené vydražením se nejprve odečtou náklady na přípravu 
a provedení dražby a poté odměna dražebníka ve smluvené výši. Stanoví se postup pro 
případy, kdy předmět dražby nebyl vydražen, cena dosažená vydražením na úhradu nákladů 
nebo odměny nestačí nebo kdy k dražbě nedošlo. 

K § 35 

Smlouva o provedení nucené dražby musí mít písemnou formu a podpisy musejí být úředně 
ověřeny. Kromě náležitostí uvedených v § 6 musí smlouva obsahovat také informaci, že jde 
o nucenou dražbu, označení vlastníka předmětu dražby, označení právního důvodu, na jehož 
základě je nucená dražba navržena, a výši odměny dražebníka. Vyvolávací cena musí být 
stanovena s ohledem na obvyklou cenu předmětu dražby, čímž je podpořeno dosažení co 
nejvyšší účasti v dražbě a tím i co nejvyšší ceny dosažené vydražením. Dražební věřitel musí 
doložit vykonatelnost svého práva, zajištění pohledávky zástavním právem k předmětu dražby 
a vznik pohledávky a její splatnost. Všechny listiny musejí být součástí smlouvy o provedení 
nucené dražby již při jejím uzavírání, nelze je dodatečně doplňovat nebo měnit. Je stanoveno 
pravidlo pro případy, kdy bylo k témuž předmětu dražby uzavřeno více smluv o provedení 
dražby. Je-li uzavřeno více smluv o provedení nucené dražby, provede se dražba podle 
nejdříve účinné smlouvy. 

K § 36 

V případě nucené dražby na návrh dražebního věřitele má dražebník povinnost zaslat 
určeným osobám oznámení, že byla uzavřena smlouva o provedení nucené dražby. Účelem 
oznámení je informovat zainteresované osoby (především dražební věřitele) o plánované 
nucené dražbě a zajistit, aby vlastník nemohl předmět dražby zcizit nebo zatížit. Informace 
o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby nemovité věci a případná informace o tom, že 
předmět dražby nebyl vydražen, se uveřejňuje v katastru nemovitostí. 

K § 37 

Dražebník zajistí ocenění předmětu dražby obvyklou cenou podle příslušných právních 
předpisů. Tato povinnost je stanovena především s ohledem na potřebu kvalifikovaně určit 
vyvolávací cenu předmětu dražby, která je navázána na obvyklou cenu předmětu dražby. Dále 
je nezbytné odborně ocenit práva a závady na předmětu nucené dražby váznoucí a s ním 
spojené, pokud, ovlivňují hodnotu předmětu dražby, a to včetně závad, které v důsledku 
převodu vlastnického práva nezaniknou. Zákon však neopravňuje dražebníka k výkonu 
činnosti odhadce či znalce; činnost odhadců je upravena v příloze živnostenského zákona 
obsahující živnosti vázané, činnost znalců je upravena zákonem o znalcích a tlumočnících. 
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Z důvodu ochrany práv všech osob na nucené dražbě zúčastněných je stanovena povinnost 
ocenění předmětu nucené dražby odhadcem a v případě, že je předmětem nucené dražby věc 
nemovitá, posudkem soudního znalce. Vlastník nebo osoba, která má předmět dražby u sebe, 
musí v souvislosti s oceněním předmětu dražby umožnit prohlídku předmětu dražby; neučiní-
li tak, lze ocenění provést s využitím údajů, které jsou k dispozici. 

K § 38 

Dražebník musí před zahájením nucené dražby zajistit alespoň jednu prohlídku předmětu 
dražby, aby zájemci o účast v dražbě měli možnost se osobně seznámit s jeho stavem. Bylo-li 
by však vzhledem k povaze předmětu dražby zjevně neúčelné organizovat jeho fyzickou 
prohlídku (např. volně přístupný nezastavěný pozemek), dražebník může namísto zajištění 
prohlídky poskytnout obrazový záznam, zejména fotografie, video či virtuální prohlídku 
předmětu dražby. Dražebník musí informace o prohlídce uvést v dražební vyhlášce nucené 
dražby, případně musí prostřednictvím této vyhlášky poskytnout obrazový záznam či odkaz 
na internetové stránky, kde lze obrazový záznam předmětu nucené dražby zhlédnout. S účastí 
na prohlídce nesmějí být spojovány žádné podmínky s výjimkou doložení totožnosti. 

K § 39 

Ustanovení vymezuje okruh osob, které se pro svůj vztah k dlužníkovi nesmějí účastnit 
nucené dražby. 

K § 40 

Dražební vyhláška nucené dražby musí vedle obecných náležitostí (§ 10) splňovat také další 
uvedené náležitosti. V centrální evidenci dražeb musí být uveřejněna po dobu 30 dnů přede 
dnem zahájení dražby a nejpozději 30 dnů před zahájením dražby musí být za účelem 
zajištění informovanosti dražební vyhláška nucené dražby zaslána vyjmenovaným osobám. 

K § 41 

Je-li nucená dražba navržena dražebním věřitelem, jsou další dražební věřitelé oprávněni 
přihlásit u dražebníka své pohledávky. Jestliže dražební věřitel svou pohledávku ve stanovené 
lhůtě nepřihlásí a nedoloží, jeho pohledávka nebude z ceny dosažené vydražením uspokojena. 

K § 42 

Nejpozději do zahájení dražby může, kromě navrhovatele (§ 11), požádat o upuštění od 
dražby také zástavce, dlužník nebo vlastník, je-li současně doloženo, že zástavní právo 
k předmětu dražby zaniklo splněním zajištěného závazku nebo jinak. Dražebník je tímto 
požadavkem vázán, o upuštění od dražby informuje podle § 11 odst. 2. 

K § 43 

Ustanovení obsahuje výčet situací, které způsobují překážku v konání nucené dražby. Úprava 
vychází z dřívější praxe podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 
pozdějších předpisů. Nadále tedy platí, že např. v případě, kdy byl vydán exekuční příkaz 
k prodeji předmětu dražby nebo bylo vůči vlastníkovi předmětu dražby zahájeno insolvenční 
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řízení, je dražebník povinen dražbu neprovést. O překážce v konání nucené dražby vyrozumí 
dražebník vyjmenované osoby a informaci uveřejní stejným způsobem, jakým má být 
uveřejněna dražební vyhláška nucené dražby. 

K § 44 

Ustanovení je převzato z právní úpravy veřejných dražeb obsažené v zákoně č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Institut žaloby na určení nepřípustnosti 
prodeje zástavy je možností obrany proti nezákonnému postupu dražebního věřitele či 
dražebníka. Pokud byla žaloba podána bezdůvodně, musí ten, kdo ji podal, nahradit 
dražebnímu věřiteli a dražebníkovi škodu, která jim oddálením prodeje zástavy vznikla. 

K § 45 

Dražebník zajistí účast notáře k osvědčení průběhu dražby, u níž vyvolávací cena přesahuje 
5 000 000 Kč. Notář vyhotoví o průběhu dražby notářský zápis, kterým se osvědčuje průběh 
dražby (jiný skutkový děj), neboť s ním jsou spojeny právní následky [§ 79 odst. 1 zákona 
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)]. Ustanovení vychází z dosavadní 
právní úpravy, pouze došlo ke změně limitu vzhledem vývoji cenové hladiny. 

K § 46 

Jestliže v dražbě nebyl udělen příklep nebo následně došlo k odstoupení od smlouvy, je 
možné dražbu téhož předmětu dražby u téhož dražebníka opakovat. Vyvolávací cena 
u opakované dražby může být snížena, zejména s ohledem na možnost získání více zájemců 
o dražbu, ale musí být stanovena tak, aby dosahovala alespoň 70 % předchozí vyvolávací 
ceny. Při dodržení podmínek nemusí dražebník zajišťovat nové ocenění předmětu dražby. 

K § 47 

Při nucené dražbě se hradí cena dosažená vydražením vždy dražebníkovi, neboť dražebník 
musí vypořádat náklady dražby a odměnu dražebníka a následně provést rozvrh a uspokojení 
pohledávek; v případě dražby na návrh insolvenčního správce musí dražebník předat cenu 
dosaženou vydražením insolvenčnímu správci. 

K § 48 

Bývalý vlastník je povinen na základě předložení potvrzení o uzavření smlouvy příklepem 
a doložení totožnosti vydražitele odevzdat předmět dražby a s ním související doklady 
vydražiteli. Dražebník o odevzdání předmětu dražby vyhotoví protokol, který podepíše 
dražebník, vydražitel a bývalý vlastník. 

K § 49 a 50 

Poté, co je dražebníkovi uhrazena cena dosažená vydražením v dražbě na návrh dražebního 
věřitele, dražebník vypořádá náklady dražby a odměnu dražebníka. Výslednou částku 
rozvrhne na uspokojení pohledávek a jednotlivé částky podle rozvrhu předá dražebním 
věřitelům do 10 dnů od uhrazení ceny dosažené vydražením. Není-li možné částku 
dražebnímu věřiteli předat, dražebník ji uloží na zvláštní účet a jeho číslo zveřejní. 
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Dražebník bez zbytečného odkladu vyhotoví o uspokojení pohledávek protokol, který 
do 5 pracovních dnů zašle dražebním věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky, dlužníkovi 
a bývalému vlastníkovi. 

K § 51 

Ustanovení upravuje okruh osob, které mohou soudu navrhnout vyslovení neplatnosti 
smlouvy uzavřené příklepem v nucené dražbě, přičemž důvodem pro vyslovení neplatnosti 
může být pouze porušení tohoto zákona. 

K § 52 

Ustanovení chrání především navrhovatele nucené dražby, neboť ten má pouze omezené 
informace týkající se předmětu nucené dražby. Vydražitel má právo na náhradu škody pouze 
v situaci, kdy byla vada předmětu dražby lstivě zastřena. 

K § 53 

Neoprávněným návrhem na provedení nucené dražby může být podstatným způsobem 
zasaženo do základních lidských práv dotčených osob, zejména práva vlastnického, proto se 
pro navrhovatele stanoví objektivní odpovědnost za škodu způsobenou neoprávněným 
návrhem na provedení dražby bez možnosti liberace. Dražební věřitelé nahradí škodu 
způsobenou neoprávněným přihlášením pohledávky, kdy je stanoven liberační důvod 
spočívající v prokázání, že dražební věřitel nemohl škodě zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat. 

K § 54 a 55 

Ministerstvo pro místní rozvoj provádí dozor nad dodržováním podmínek pro organizaci 
a provádění dražeb a projednává přestupky podle tohoto zákona. Ustanovení § 55 odst. 1 
obsahuje výčet porušení zákona, která se považují za přestupek a k nimž může dojít 
v souvislosti s konáním jakékoliv dražby. V odstavci 2 jsou navíc vyjmenována další porušení 
zákonných povinností, kterými může být spáchán přestupek v souvislosti s organizací 
a prováděním dražby nucené. Pro méně závažné přestupky se stanoví horní hranice pokuty na 
500 000 Kč, za přestupky závažnějšího charakteru lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

Nejzávažnější porušení zákonných povinností, tedy povinností ve stanovených případech 
nekonat dražbu, být v souladu se zákonem pojištěn a předat částky odpovídající výši 
uspokojených či částečně uspokojených pohledávek dražebním věřitelům se navíc podle § 54 
odst. 2 návrhu považují za závažné porušení povinností podle živnostenského zákona. 
V případě zjištění uvedených pochybení je kontrolní orgán oprávněn požádat příslušný 
živnostenský úřad o pozastavení či odebrání živnostenského oprávnění. 

K § 56 až 58 

Přechodné ustanovení upravuje postup pro situace, kdy před nabytím účinnosti tohoto zákona 
byla vyhlášena veřejná dražba podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl dokončen celý dražební 
proces (postup před dražbou, samotná dražba i následné povinné kroky). 
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V § 56 je zároveň obsaženo zákonné zmocnění pro Ministerstvo pro místní rozvoj k vydání 
prováděcích právních předpisů, kdy budou vyhláškou stanoveny technické a bezpečnostní 
požadavky na elektronické dražební systémy a blíže budou upřesněny podmínky fungování 
centrální evidence dražeb. 

K části druhé (§ 59 a 60): 

Část druhá obsahuje související novelu živnostenského zákona, která spočívá v úpravě již 
existujících živností. V rámci koncesované živnosti zůstanou ponechány pouze nucené 
dražby. Veškeré dražby na návrh vlastníka předmětu dražby budou nově v režimu živnosti 
vázané (jak dražby věcí movitých, tak i věcí nemovitých). Oproti předchozímu stavu tedy 
dojde ke zmírnění požadavků, kdy se výrazná část podnikatelů přesune z režimu koncese 
do méně přísného režimu vázané živnosti. Nově bude také možné splnit podmínku odborné 
způsobilosti doložením osvědčení o získání profesní kvalifikace Aukcionář, dražebník podle 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (v kombinaci s 5 lety praxe v dražební či 
realitní činnosti). 

K části třetí (§ 61): 

S ohledem na potřebu dostatečné legisvakanční lhůty se navrhuje účinnost zákona dnem 
1. ledna 2021. 
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