
VII. 

TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘIPRAVOVANÝCH 

V SOUVISLOSTI S NÁVRHEM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH 

 

Teze  

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

ze dne………2020 

kterou se stanoví technické a bezpečnostní požadavky na elektronické dražební systémy 

Jedná se o teze vyhlášky, jejíž přesná podoba bude dále projednávána a případně modifikována v rámci přípravy 

tohoto podzákonného předpisu. Zmocnění k vydání vyhlášky je zakotveno v § 27 odst. 2 věty poslední a § 60 návrhu 

zákona o veřejných dražbách. Vyhláška bude upravovat zejména následující oblasti:  

1. způsob evidence požadavků příchozích na adresu internetové stránky, kde elektronická dražba probíhá 

2. způsob ochrany před neoprávněným zásahem do elektronického dražebního systému a do průběhu elektronické 

dražby 

3. způsob zajištění synchronizace času a automatické aktualizace údajů 

4. způsob zajištění externí kontroly dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá 

5. způsob ochrany dat před změnou, ztrátou nebo zničením 

6. způsob zajištění dálkového přístupu za účelem kontroly elektronické dražby 

7. způsob zabezpečení komunikace mezi účastníkem dražby a elektronickým dražebním systémem 

8. způsob autentizace osob přihlašujících se do elektronického dražebního systému 

9. formáty datových souborů 

 

Teze  

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

ze dne………2020 

o centrální evidenci veřejných dražeb 

Jedná se o teze vyhlášky, jejíž přesná podoba bude dále projednávána a případně modifikována v rámci přípravy 

tohoto podzákonného předpisu. Zmocnění k vydání vyhlášky je zakotveno v § 3 odst. 5 a § 60 návrhu zákona o 

veřejných dražbách. Vyhláška bude upravovat zejména následující oblasti:  

1. druh a rozsah údajů, které budou dražebníci předávat prostřednictvím elektronického formuláře do centrální 

evidence veřejných dražeb k uveřejnění 

2. porovnávání údajů předaných do centrální evidence veřejných dražeb k uveřejnění s údaji podle § 59 odst. 1 

až 4 návrhu zákona o veřejných dražbách 

3. formát datových souborů, které bude centrální evidence veřejných dražeb akceptovat 

4. způsob přihlašování (autentizace) dražebníků do centrální evidence veřejných dražeb 
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