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VI 
 

Návrh zákona o dražbách a o změně zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o dražbách) 
 

Platné znění dotčených částí zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn 

Příloha 2 

ŽIVNOSTI VÁZANÉ 

(K § 23 a 24) 

 

Předmět podnikání Požadovaná odborná 
způsobilost 

Poznámka 

1 2 3 

... ... ... 

Provádění dobrovolných   
dražeb movitých   věcí   podle   
zákona o veřejných   
dražbách 

 

a) vysokoškolské   
vzdělání,   nebo  

b) vyšší odborné   
vzdělání   a   2   roky   praxe   
v   obchodní   činnosti,   nebo 

c) střední vzdělání 
s maturitní zkouškou a 3   
roky praxe v obchodní 
činnosti, nebo 

d) osvědčení o   
rekvalifikaci nebo jiný   
doklad o odborné kvalifikaci 
pro příslušnou pracovní   
činnost vydaný zařízením   
akreditovaným podle   
zvláštních právních   
předpisů, nebo zařízením   
akreditovaným 
Ministerstvem školství,   

     zákon č. 26/2000 Sb.,  
o veřejných dražbách, ve 
znění pozdějších předpisů  
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mládeže a tělovýchovy,   
nebo ministerstvem, do   
jehož působnosti patří   
odvětví, v němž je živnost   
provozována, a   4   roky   
praxe   v   oboru,   nebo 

e) doklady podle § 7   
odst. 5 písm. j), k), l) nebo   
m) živnostenského zákona 

Provádění dražeb 
s výjimkou dražeb 
nucených*) 

a) vysokoškolské 
vzdělání, nebo 

b) vyšší odborné 
vzdělání a 1 rok praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

c) střední vzdělání s 
maturitní zkouškou a 2 
roky praxe v dražební 
nebo realitní činnosti, nebo 

d)  osvědčení o získání 
profesní kvalifikace 
Aukcionář, dražebník 
podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího 
vzdělávání**), nebo 

e) doklady podle § 7 
odst. 5 písm. j) až m) 
živnostenského zákona 

 

 

*) zákon č. .../2019 Sb., 
o dražbách a o změně 
zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
(zákon o dražbách) 

**) zákon č. 179/2006 
Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o 
uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů 

... ... ... 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6NLNX4S)



 

3 
 

Příloha 3 

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI 

(K § 26 a 27) 

 

Předmět podnikání Požadovaná odborná 
způsobilost 

                    Poznámka 

1 2 5 

... ... ... 

Provádění veřejných dražeb 

- dobrovolných 
- nedobrovolných 

 

pro   provádění   
veřejných   dražeb 
dobrovolných: 

a) vysokoškolské 
vzdělání a 1 rok praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání 
a 3 roky praxe v dražební 
nebo realitní činnosti, nebo 

c) střední vzdělání a 5 let 
praxe v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

 d) osvědčení 
o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci 
pro příslušnou pracovní 
činnost vydaný zařízením 
akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů,  
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, nebo 
ministerstvem, do jehož 
působnosti patří odvětví, 
v němž je živnost 
provozována, a 9 let praxe 

     § 6 zákona č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách, ve 
znění zákona č. 315/2006 Sb. 
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v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

 e) doklady podle § 7 odst. 
5 písm. j), k), l) nebo m) 
živnostenského zákona 

pro provádění veřejných 
dražeb nedobrovolných: 

a) vysokoškolské 
vzdělání a 3 roky praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání 
a 4 roky praxe v dražební 
nebo realitní činnosti, nebo 

c) střední vzdělání a 6 let 
praxe v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

 d) osvědčení 
o rekvalifikaci nebo jiný 
doklad o odborné kvalifikaci 
pro příslušnou pracovní 
činnost vydaný zařízením 
akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů,  
zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, nebo 
ministerstvem, do jehož 
působnosti patří odvětví, 
v němž je živnost 
provozována, a 10 let praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

 e) doklady podle § 7 odst. 5 
písm. j), k), l) nebo m) 
živnostenského zákona 
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Provádění nucených 
dražeb 

a) vysokoškolské 
vzdělání a 3 roky praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

b) vyšší odborné 
vzdělání a 4 roky praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

c) střední vzdělání 
s maturitní zkouškou a 5 
let praxe v dražební nebo 
realitní činnosti, nebo 

d) osvědčení o získání 
profesní kvalifikace 
Aukcionář, dražebník 
podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího 
vzdělávání*) a 5 let praxe 
v dražební nebo realitní 
činnosti, nebo 

e) doklady podle § 7 
odst. 5 písm. j) až m) 
živnostenského zákona 

§ 29 odst. 2 zákona 
č. .../2019 Sb., o dražbách a 
o změně zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o 
dražbách) 

*) zákon č. 179/2006 
Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o 
uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů 

... ... ... 
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