
VI

Č.
Připomínkové 

místo
K části

Zásadní/ 

doporučující
Text připomínky Vypořádání Odůvodnění vypořádání

1

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

obecně D
V celém OZ i IZ se zásadně používá termín "veřejná dražba" (kromě § 1771), kdežto v navrhovaném zákoně pouze "dražby". Nejednotnost může 

způsobit problém, zda tyto veřejné dražby mohou provádět dražebníci podle tohoto zákona.
Akceptováno jinak

Úvodní ustanovení § 1 a 2 budou na základě některých připomínek upravena, 

přičemž bude mj. navrácen pojem "veřejná dražba" (k odlišení od dražeb s 

uzavřeným okruhem osob).

2

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

obecně D

Naprosto klíčový problém vidíme v tom, že podle tohoto návrhu zákona se propříště všechny aukce musí řídit tímto navrhovaným zákonem (§ 1 odst. 2 

a § 12 odst. 1 písm. b). To opravdu navrhovatelé chtějí zlikvidovat aukce, jak je provádí např. Aukro či ebay? Opravdu navrhovatelé předpokládají, že 

se při aukci desítek tisíc drobných i použitých věcí budou tvořit dražební vyhlášky (§ 10) a ty posílat do centrální evidence dražeb ke zveřejnění (§ 10 

odst. 2), u koupěchtivých těchto drobných položek ověřovat totožnost (§ 9 odst. 1) Že aukce nebudou trvat 14 dnů, ale pouze krátce, protože pouze 

před začátkem dražby může prokázat svoji totožnost a nikoli už v průběhu dražby (§ 9 odst. 2)? Opravdu chtějí navrhovatelé zlikvidovat aukce 

prováděné na návrh obcí či insolvenčních správců, kdy obce chtějí ještě vydražitele schvalovat a insolvenční správci chtějí mít právo odmítnout 

vydraženou cenu, pokud nedosáhne uspokojivé výše? To samé se týká i aukcí uměleckých předmětů či aukcí na návrh soukromých vlastníků, kdy se z 

90 % používá reserve price neboli limitní cena?

Neakceptováno

Není strukturováno jako připomínka - není zřejmé, co je konkrétně napadáno a co 

se přesně navrhuje. U aukčních portálů typu Aukro nedochází mezi účastníky 

ihned k uzavření kupní smlouvy, Aukro pouze poskytuje prostor pro jejich 

kontaktování, přičemž smlouvu uzavírají až následně. Takové portály tedy 

nenaplní zákonnou definici dražby podle tohoto zákona.

3

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

obecně D

Navrhovaný zákon vůbec nebere v potaz, že se dle § 1771 OZ při dražbě uzavírají příklepem i jiné typy smluv než kupní. Třeba nájemní, smlouva o 

smlouvě budoucí apod. Dle navrhovaného zákona jsou takové dražby fakticky nemožné. To bude dražebník vystavovat potvrzení o uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní až po zaplacení vydražené ceny? Nebo dražební jistota u nájemní smlouvy bude max. 2000 Kč (při nájemným 10.000 Kč/měs.)? 

Anebo při dražbě závodu s aktivy 10 mil. Kč a závazky 10 mil. Kč a tedy vyvoloávací ceně 1 Kč bude dražební jistota maximálně 20 haléřů?

Akceptováno jinak

I na základě připomínek jiných připomínkových míst bude ustanovení § 2 

upraveno mj. tak, že zákon se bude vztahovat pouze na uzavírání smlouvy kupní a 

budoucí kupní.

4

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

obecně D
Z návrhu zákona vůbec není zřejmé, kde budou podmínky dražené smlouvy, na kterých navrhovatel trvá. Nikde o tom není zmínka, ani v § 10 o 

dražební vyhlášce. Nebo s tím navrhovatelé vůbec nepočítají a omezují smluvní volnost?
Akceptováno jinak

Zákon upravuje základní výčet povinných náležitostí dražební vyhlášky. 

Ustanovení § 10 bude upraveno tak, že dražební vyhláška může obsahovat i 

případná vedlejší smluvní ujednání.

5

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

obecně D
Z návrhu zákona není zřejmé, co bude v případě kupní smlouvy na nemovitou věc vkladovou listinou. Potvrzení o uzavření smlouvy příklepem? Pokud 

ano, bez toho, aby byl známy podmínky uzavřené kupní smlouvy?
Vysvětleno

Vkladovou listinou bude potvrzení o uzavření smlouvy příklepem. Podmínky 

smlouvy jsou dány dražební vyhláškou, kupní cena samozřejmě vzejde z licitace. 

V podstatě zůstane zachován obdobný režim jako nyní u potvrzení o nabytí 

vlastnictví.

6

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

§ 33 D Stejně jako insolvenční správci by to měli mít bezplatné i dražebníci nucených dražeb Vysvětleno Připomínka není srozumitelná. Není zřejmé, o jakou bezplatnost se jedná.

7

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

§ 35 odst. 5, § 

43 odst. 1 

písm. g)

D Rozpor s OZ (§ 1373 odst. 2), kdy zástavní věřitel s dřívějším pořadím má právo převzít výkon zástavního práva. Akceptováno

8

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

§ 36 odst. 1 D Sjednotit terminologií OZ a stejně tak sjednotit s OZ rozsah osob, kterým se doručuje, tj. zástavnímu dlužníku. Neakceptováno Pojem "vlastník" je obecnější.

9

Asociace 

realitních 

kanceláří ČR

§ 36 odst. 4 D Podpis dražebníka nemusí být ověřen, pokud je jeho podpis evidován na katastru. Akceptováno

10 BIS § 9 Z
1. Okruh osob, které nesmí být účastníkem dražby podle § 9, se nám jeví jako nedostatečný. Odůvodnění v důvodové zprávě je rovněž velmi kusé. 

Požadujeme převzít okruh vyloučených osob z § 3 odst. 5 a 6 dosavadní úpravy.

Akceptováno 

částečně

V § 9 došlo k rozšíření okruhu osob vyloučených z dražby: 

- o osobu zastupující dražebníka při dražbě, 

- o osoby blízké dražebníka provádějícího dražbu, osoby, která při dražbě 

zastupuje dražebníka, a v případě, že je dražebník právnickou osobou, osoby, 

která je členem jeho statutárního nebo jiného orgánu,

- o vlastníka předmětu dražby.

Osobou zastupující dražebníka jsou např. zaměstnanci dražebníka, kteří se podílejí 

na přípravě dražby, včetně samotného licitátora.

V případě osob blízkých dražebníka (§ 9 odst. 3 písm. a)) je zde riziko zneužití 

informací o dražbě, např. informace o tom, na jakou částku může na základě 

dohody s navrhovatelem dražby licitátor snížit vyvolávací cenu, přičemž tato 

znalost přináší možnost spekulací a značnou výhodu oproti ostatním účastníkům 

dražby. Obecně je pro dražebníka obtížné až nemožné zjišťovat osoby blízké 

jiných osob, avšak u samotného dražebníka a s ním spojených osob lze 

předpokládat, že je v moci dražebníka okruh těchto osob blízkých znát a z dražby 

je vyloučit.

Je pochopitelné, že vlastník předmětu dražby nemůže z podstaty věci předmět 

dražby vydražit, neboť by tím kupoval věc, kterou již vlastní. Považujeme však za 

vhodné vlastníka předmětu dražby z účasti v dražbě výslovně vyloučit, aby 

nemohlo docházet k účelovému navyšování ceny tím, že vlastník předmětu dražby 

podává vyšší a vyšší nabídky.

Vyjádření k vypořádání

BIS souhlasí s vypořádáním.

Vypořádání připomínek k materiálu:

Návrh zákona o dražbách a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o dražbách)
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11 BIS obecně D
V návrhu postrádáme definici navrhovatele, což fakticky umožňuje uzavřít smlouvu o provedení dražby s kýmkoliv. S ohledem na právní jistotu 

doporučujeme do návrhu doplnit definici navrhovatele, jakožto osoby z nějakého titulu oprávněné k iniciaci dražby.
Akceptováno jinak

Dražba je způsob uzavření smlouvy, je tedy nutno vycházet z právní úpravy 

občanského zákoníku - navrhovatelem může být zásadně ten, kdo může být 

prodávajícím (což ani občanský zákoník v rámci úpravy koupě nepovažuje za 

nutné výslovně stanovit). Pro zvýšení právní jistoty však bude doplněno 

ustanovení upravující, kdo může dražbu navrhnout. K negativní definici okruhu 

osob, které jsou oprávněny navrhnout dražbu, lze nadto dospět výkladem 

ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) a contrario.

12
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 8 odst. 3 D

1. Návrh v § 8, odst. 3 ukládá že „Dražební jistota nesmí činit více než 20 % vyvolávací ceny, nejvýše však 2 000 000 Kč“.

Stanovisko ČAD:  ČAD považuje navrhované ustanovení jako omezující smluvní volnost mezi navrhovatelem a dražebníkem a je pouze a jedině na 

navrhovateli (vlastníku, či osobě disponující se zpeněžovaným majetkem, aby určoval podmínky, za kterých bude dražebník zpeněžovat k tomu určený 

majetek.

Akceptováno jinak

Pokud je dražební jistota vyžadována, je podmínkou pro to, aby se zájemce o 

účast v dražbě vůbec mohl dražby účastnit. Smyslem této úpravy je tak 

neomezovat účast na dražbě neúměrně vysokou dražební jistotou. Výši dražební 

jistoty navíc limituje již stávající zákon o veřejných dražbách. Na základě této 

připomínky však bude limit zvýšen z 20 % na 30 %, tedy na výši podle dosavadní 

právní úpravy. Zároveň bude částka 2 000 000 Kč zvýšena na 3 000 000 Kč.

13
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 17 odst. 2 D

2. Návrh v § 17, odst. 2 ukládá, že „Minimální příhoz musí být uveden v dražební vyhlášce a nesmí přesáhnout 5 % vyvolávací ceny. V průběhu licitace 

může dražebník minimální příhoz snížit“.

Stanovisko ČAD:  ČAD považuje navrhované ustanovení jako omezující smluvní volnost mezi navrhovatelem a dražebníkem a je pouze a jedině na 

navrhovateli (vlastníku, či osobě disponující se zpeněžovaným majetkem, aby určoval podmínky, za kterých bude dražebník zpeněžovat k tomu určený 

majetek, navíc když v následném ustanovení v rámci holandské dražby smluvní volnost mezi stranami návrh přiznává („pokud má licitace probíhat 

holandským způsobem, musí to být výslovně ujednáno ve smlouvě o provedení dražby a uvedeno v dražební vyhlášce“)

Neakceptováno

Minimální příhoz je limitován za účelem neomezování účasti v dražbě, resp. 

dosažení co nejvyšší účasti zájemců o vydražení věci a (s tím související) co 

nejvyšší ceny dosažené vydražením.

14
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 19 odst. 3 D

3. Návrh v § 19, odst. 3 ukládá že „Dražba ukončená podle odstavce 1 písm. c) bude zahájena znovu”

Stanovisko ČAD:  ČAD s ohledem na dosud vžitý a ustálený pojem „opakovaná dražba“ a pojem je užit i v § 46 návrhu, navrhuje tento pojem zahrnout 

i do tohoto ustanovení.

Neakceptováno

V tomto případě se nejedná o opakovanou dražbu, neboť ta je definována jako 

nucená dražba, v níž nebyl udělen příklep nebo v níž nebyla uhrazena cena 

dosažená vydražením (§ 46 odst. 1), ale o dokončení původní dražby v náhradním 

termínu z důvodu náhlé nepřekonatelné překážky; ustanovení o opakované dražbě 

se tedy nepoužijí. 

15
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 20 D

4. Návrh v § 20 ukládá, že „vydražitel se stává vlastníkem předmětu dražby uhrazením ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě. Je-li předmětem 

dražby věc zapsaná ve veřejném seznamu nebo veřejném rejstříku, vydražitel se stává vlastníkem zápisem do takového seznamu nebo rejstříku“.

Stanovisko ČAD: s ohledem na skutečnost, že dražebník bude vydražiteli vydávat potvrzení o udělení příklepu a vydražitel nemovitosti se stává 

vlastníkem až zápisem do registru, kdy lhůta mezi těmito kroky může být až 30 dní, lze s ohledem na stávající zkušenosti, zejména v insolvencích,  

předpokládat nárůst obstrukčních jednání zpochybňujících výkon dražby a tak právní jistotu vydražitele.

Neakceptováno

Z připomínky není zřejmé, kam by měla úprava směřovat. Pokud insolvenční 

správce podle stávající právní úpravy realizuje zpeněžení majetkové podstaty 

prodejem mimo veřejnou dražbu [§ 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona], 

tedy na základě úplatné smlouvy, je co se týče okamžiku vzniku vlastnického 

práva v obdobném režimu jako v případě nucené dražby dle návrhu.

16
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 28 D

5. Návrh v § 28 nově zavádí pojem „nucená dražba“, která se  oproti dřívější úpravě nově  vztahuje ke zpeněžování majetkové podstaty dle zákona č. 

182/2006 Sb. s tím, že u dražebníka zpeněžujícího majetkovou podstatu jsou návrhem zpřísňovány podmínky pro výkon této nucené dražby,  ač 

zpeněžení majetkové podstaty z insolvencí v rámci stávající právní úpravy je řešeno v rámci dobrovolné dražby a navrhovatel dražby, insolvenční 

správce,  je chápán jako osoba oprávněná zvláštním zákonem navrhnout dražební proces. Dražebníkem oprávněným zpeněžit majetek z majetkových 

podstat byla dosud osoba oprávněná vykonávat dražbu dobrovolnou. 

Stanovisko ČAD: ČAD považuje tuto úpravu za zcela nesystémovou, která nemá oporu v insolvenčním zákoně, který chápe insolvenčního správce jako 

osobu oprávněnou disponovat s majetkem dlužníka v rámci insolvenčním správcem zapsaným majetkem do majetkové podstaty a právě tato změna by 

jistě přispěla k navýšení soudních sporů, kdy dražba by byla chápána ve vztahu k dlužníku jako nedobrovolná,  dlužník byl z tohoto titulu měl nástroje k 

napadání procesu dražby, insolvenčního správce s cílem podlomit právní jistotu vydražitele. Návrh zákona neřeší a nereaguje  střet dražeb proti zahájení 

insolvence a exekuce na majetek povinného a vynaložené náklady dražebníka při výkonu dražby, která byla přerušena zahájením insolvence či exekuce ( 

prohlídky, znalecký posudek, atd.). Dražebník jako podnikající osoba vynakládá prostředky, které mu nejsou hrazeny a jsou mu přičteny k tíži.

Neakceptováno

Návrhem není nijak zasahováno do postavení insolvenčního správce z hlediska 

insolvenčního zákona. Návrhem je sledováno  pouze to, aby insolvenční správce 

dodržoval při realizaci dražby přísnější podmínky, a to i z toho důvodu, že u 

dražeb "dobrovolných" došlo k výrazné liberalizaci celého procesu.

Dlužník má v případě nucené dražby konané na návrh insolvenčního správce 

stejný nástroj k napadání dražby jako u dražby "dobrovolné", kterým je návrh na 

vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, s tím, že možnosti uplatnění 

tohoto institutu jsou v případě nucených dražeb dokonce přísnější než u 

"dobrovolných" dražeb (omezený okruh subjektů oprávněný tento návrh podat, 

kratší lhůta k podání tohoto návrhu).  

Střet dražby s insolvenčním řízením je řešen například v ustanovení § 111 a násl. 

insolvenčního zákona, které limituje nakládání s majetkem náležejícím do 

majetkové podstaty dlužníka poté, co nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Střet dražby s exekučním řízením je řešen především v § 47 

odst. 6 exekučního řádu.

Náklady dražby, která nemohla být dokončena z důvodu vedení insolvence či 

exekuce na týž majetek, jsou u nucené dražby řešeny v § 34 odst. 6 a u 

"dobrovolné" dražby § 7, nedohodnou-li se navrhovatel a dražebník jinak.

17
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 30 D

6. Návrh v § 30 uvádí, že “Sjednaná výše pojistného plnění pro případ vzniku povinnosti dražebníka nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem 

dražební činnosti musí činit nejméně 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně 10 

000 000 Kč“.

Stanovisko ČAD: ČAD považuje tuto úpravu, zejména z důvodu přesunu výkonu zpeněžení  majetku z insolvencí z dobrovolných dražeb do tzv. 

nucených dražeb za zcela nesystémovou, s dopadem na nákladovost činnosti dražebníka, kteří tyto dražby dosud vykonávali. Předkladatel dostatečně 

nezdůvodnil potřebnost této změny. Blíže nezdůvodněným administrativním přesunem výkonu dražeb z insolvencí  v rámci dobrovolných dražeb do 

nucených se takto vytvořila překážka bránící výkonu takovýchto dražeb dražebníkům, kteří tuto činnost dosud vykonávali a mají z ní více jak 15 

zkušenosti.

Neakceptováno
Z důvodu zvýšení právní jistoty je žádoucí, aby pro dražby konané na návrh 

insolvenčního správce platily přísnější podmínky, a to včetně podmínek pojištění.

18
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 42 D

7. Návrh v § 42: Upuštění od nucené dražby dražby uvádí, že „dražebník upustí od nucené dražby nejpozději do jejího zahájení také na základě písemné 

žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek zajištěný zástavním právem k předmětu nucené 

dražby nebo toto zástavní právo zaniklo jiným způsobem“.

Stanovisko ČAD: vzhledem k tomu, že pod nucenou dražbu by dle návrhu předkladatele spadala dražba majetkových podstat z insolvencí lze s ohledem 

na osoby k jejichž návrhu na upuštění má dražebník zřetel spadá i dlužník, lze tuto úpravu chápat jako podílení postavení dlužníka, které může v položit 

základ k podávání obstrukčních návrhů, které budou nejenom proces zpeněžení, ale tím i insolvenčního řízení a s následným uspokojením věřitelů, Od 

věci není i v této souvislosti zdůraznit s tím snižování hodnoty zpeněžovaného majetku s zvýšené náklady na správu zpeněžovaného majetku.

Akceptováno
Pro posílení právní jistoty bude v § 42 explicitně doplněno, že toto ustanovení lze 

aplikovat pouze u nucené dražby na návrh dražebního věřitele.
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Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 46 odst. 1 D

8. Návrh v § 46, odst. 1 Opakovaná dražba uvádí, že „Opakovaná dražba je dražba téhož předmětu nucené dražby u téhož dražebníka následující po 

nucené dražbě, v níž nebyl udělen příklep nebo v níž nebyla uhrazena cena dosažená vydražením“.

Stanovisko ČAD: Čad navrhuje toto ustanovení rozšířit i o případ kdy dražba nebyla provedena z důvodu překážky.
Neakceptováno

V případě náhlé nepřekonatelné překážky není důvodné, aby se na dražbu 

konanou po odpadnutí této překážky vztahovala pravidla platící pro opakované 

dražby podle § 46, například pravidlo o snížené výši vyvolávací ceny, které má 

smysl ve vztahu k dražbám, které byly ukončeny pro neudělení příklepu.

20
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 55 D

9. Návrh v § 55 Přestupky blíže specifikuje přestupkové jednání dražebníka s tím, že jednotlivé jednání specifikuje a to i se sankcí pro jednotlivé 

přestupkové jednání.

Stanovisko ČAD: Jako zcela nepřijatelné a neodůvodnitelné považuje ČAD posílení pravomocí odboru veřejných dražeb řešit přestupková jednání 

dražebníka,  formulování přestupkových jednání dražebníka při výkonu jeho činnosti, které dosud nebyly formou přestupkového řízení řešeny a 

stanovení nepřiměřených sankcí, které v mnoha případech mohou být pro dražebníka likvidační a které byly dosud řešeny v rámci pravomocí 

jednotlivých živnostenských úřadů pouze a jedině na podnět odboru veřejných dražeb. Navrhovatel zákona v této souvislosti nepředložil:

a) sumarizaci kontrol provedených pracovníky OVD v uplynulém období,

b) zjištěných členění pochybení dražebníka při výkonu jeho činnosti v uplynulém období, který by odůvodňoval předmětný návrh a korespondoval s 

jednotlivými přestupkovými jednáními dražebníka stanovenými v návrhu, 

c) způsob řešení zjištěných pochybení dražebníka jednotlivými živnostenskými úřady, jejich vyhodnocení,

d) četnost podání OVD orgánům PČR s výsledkem jejich řešení. 

Neakceptováno

Vzhledem k současnému nevyhovujícímu stavu, který je podrobně popsán ve 

zprávě RIA a důvodové zprávě, je zavedení přestupků u klíčových porušení 

zákona považováno za jeden z hlavních cílů zákona.

Úprava přestupků byla konzultována a revidována na základě připomínek 

Ministerstva vnitra.

21
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 10 odst. 3 D

Původní znění:

(3) Dražební vyhlášku nelze dodatečně měnit. To neplatí v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závad na předmětu dražby váznoucích a s 

ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází; v tom případě je dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební 

vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl. V dodatku ke zveřejněné dražební vyhlášce dražebník opraví chyby v psaní, počtech 

nebo jiné zřejmé nesprávnosti ve zveřejněné dražební vyhlášce.

Navrhované znění:

(3) Dražební vyhlášku nelze dodatečně měnit. To neplatí v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závad na předmětu dražby váznoucích a s 

ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází; v tom případě je dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební 

vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl. Dále to neplatí v případě, kdy dražebník opraví chyby v psaní, počtech nebo jiné 

zřejmé nesprávnosti ve zveřejněné dražební vyhlášce.

Odůvodnění:

Dáváme na zvážení zpřesnění textu tak, aby bylo jednoznačné, že dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce opravující chyby v psaní, počtech a jiné 

zřejmé nesprávnosti je možné vyhotovit samostatně a ne jen v případě splnění podmínek dle věty druhé předmětného ustanovení.

Akceptováno jinak

Ustanovení bude upraveno ve smyslu připomínky, byť v jiném znění. Ustanovení 

(nově § 10 odst. 4) bude znít:

"(4) Dražební vyhlášku nelze dodatečně měnit. To neplatí v případě, kdy dojde ke 

změnám v rozsahu práv a závad na předmětu dražby váznoucích a s ním 

spojených nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází, nebo kdy je zjištěna 

chyba v psaní či počtech nebo jiná zřejmá nesprávnost; dražebník je povinen 

vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečného 

odkladu poté, co se o těchto skutečnostech dozvěděl."
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Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 22 odst. 3 D

Původní znění:

(3) Neuhradí-li vydražitel ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, platí, že od smlouvy uzavřené příklepem odstoupil. V takovém případě 

vydražitel uhradí náklady dražby a odměnu dražebníka; byla-li vydražitelem poskytnuta dražební jistota, hradí se náklady a odměna z ní, avšak jen do 

výše dražební jistoty. 

Navrhované znění:

(3) Neuhradí-li vydražitel ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, platí, že od smlouvy uzavřené příklepem odstoupil. V takovém případě 

vydražitel uhradí náklady dražby a odměnu dražebníka; byla-li vydražitelem poskytnuta dražební jistota, hradí se náklady a odměna přednostně z ní.

Odůvodnění:

"Jistota může být nejvýše 20 % z vyvolávací ceny. Takto určený limit pro odměnu a náklady může být nedostatečný a nepostačí na jejich úhradu. Ani u 

jiných dražeb (např. dražby prováděné soudním exekutorem) obdobný limit není stanoven.

Limitování platby odměny a nákladů dražby výší složené jistoty může rovněž vést ke zvýšení počtu záměrně mařených dražeb, neboť vydražitel nebude 

povinen hradit skutečné náklady, ale jen jejich sníženou, paušální výši."

Neakceptováno

Je žádoucí, aby byl celý proces dražby a souvisejících postupů transparentní a 

předvídatelný. To se týká rovněž úhrady nákladů dražby a odměny dražebníka 

vydražitelem, který včas nezaplatí cenu dosaženou vydražením. Použitá formulace 

navíc odpovídá tomu, že se průměrný spotřebitel ve většině případů bude 

domnívat, že přinejhorším přijde o peníze, které již složil jako dražební jistotu, a 

ne o další částky, které po něm bude vymáhat dražebník. V zájmu dostatečného 

zajištění dražebníka však bude zvýšena maximální výše dražební jistoty na 30 % 

vyvolávací ceny a 3 000 000 Kč (viz připomínka ČAD k § 8 odst. 3).
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dražebníků, z.s.

§ 23 odst. 1 a 

2
D

Původní znění:

"(1) Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem může vyslovit pouze soud na návrh toho, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany. Důvodem vyslovení 

neplatnosti je i porušení ustanovení tohoto zákona při provádění dražby, ledaže takové porušení nemělo závažné následky.

(2) Ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, se může domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem pouze do 3 měsíců, kdy se o 

důvodu neplatnosti dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne konání dražby; dražebník jim umožní po dobu 1 roku ode dne konání dražby 

nahlédnout do seznamu účastníků dražby a do záznamu o průběhu elektronické dražby."

Navrhované znění:

"Alternativa 1 

Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem může vyslovit pouze soud na návrh účastníka dražby, navrhovatele, osoby oprávněné z předkupního práva k 

předmětu dražby nebo osoby, k jejímuž návrhu bylo vykonatelným rozhodnutím zakázáno s předmětem dražby nakládat, a do jehož práv bylo 

provedením dražby podstatným způsobem zasaženo. Důvodem vyslovení neplatnosti je i porušení ustanovení tohoto zákona při provádění dražby, 

ledaže takové porušení nemělo závažné následky.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1, se může domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem pouze do 3 měsíců  ode dne konání dražby; 

dražebník jí umožní po dobu 3 měsíců ode dne konání dražby nahlédnout do seznamu účastníků dražby a do záznamu o průběhu elektronické dražby.

Alternativa 2

(1) Neplatnost smlouvy uzavřené příklepem může vyslovit pouze soud na návrh toho, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany a do jehož práv bylo 

provedením dražby podstatným způsobem zasaženo. Důvodem vyslovení neplatnosti je i porušení ustanovení tohoto zákona při provádění dražby, 

ledaže takové porušení nemělo závažné následky.

(2) Ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochran a do jehož práv bylo provedením dražby podstatným způsobem zasaženo, se může domáhat 

vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem pouze do 3 měsíců ode dne konání dražby; dražebník jim umožní po dobu  ode dne konání dražby 

nahlédnout do seznamu účastníků elektronické dražby."

Odůvodnění:

Z důvodů zvýšení právní jistoty v období po dražbě navrhujeme přesněji vymezit okruh osob aktivně legitimovaných platnost smlouvy napadat a rovněž 

zkrátit dobu pro podání žaloba shodně jako v ustanovení § 51 odst. 2.

Akceptováno jinak

Na základě této připomínky a připomínek jiných připomínkových míst budou v 

daném ustanovení vyjmenovány konkrétní osoby aktivně legitimované k podání 

návrhu na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, což pokryje 

naprostou většinu případů. Zároveň však bude zachováno oprávnění osoby, která 

má na podání návrhu na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem zájem 

hodný právní ochrany, k podání tohoto návrhu. Tím budou pokryty i všechny 

ostatní případy, které by při taxativním výčtu aktivně legitimovaných osob mohly 

být opomenuty a současně tím nedojde k přílišnému zatížení soudů, neboť v 

naprosté většině případů nebude třeba zkoumat, zda daná osoba onen zájem 

hodný právní ochrany má. 

Objektivní lhůta o délce 1 roku byla vyhodnocena jako přiměřená s ohledem na 

zakotvení aktivní legitimace osoby, která má na vyslovení neplatnosti smlouvy 

uzavřené příklepem zájem hodný právní ochrany. V těchto případech se totiž 

může jednat i o osoby, které se o tom, že dražba proběhla, dozví až s časovým 

odstupem po konání dražby, a tudíž se zachování dosavadní tříměsíční objektivní 

lhůty nejeví jako dostačující pro uplatnění práv a oprávněných zájmů těchto osob.

24
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 25 odst. 6 D

Navrhované znění:

(6) Při právním jednání učiněném při elektronické dražbě je možné úředně ověřený podpis nahradit kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Odůvodnění:

"S ohledem na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014

ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES (eIDAS) a na zákon č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce navrhujeme - zejména u elektronických dražeb - možnost nahrazení ověřeného podpisu 

""nejvyšší formou"" podpisu elektronického. Pro všechny účastníky dražby bude zachován stejný standard právní jistoty."

Akceptováno 

částečně

Otázka elektronických podpisů je řešena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Je 

nutné podotknout, že v současné době zatím neexistuje elektornický ekvivalent k 

úředně ověřenému podpisu (potřebná legislativa se teprve připravuje). Vzhledem 

k obecné právní úpravě katastru nemovitostí bude požadován i nadále úředně 

ověřený podpis u potvrzení o uzavření smlouvy příklepem podle § 21 odst. 1. Z 

důvodu zachování právní jistoty je pak nezbytné jednoznačné zachytit i projev 

vůle navrhovatele dražby, a proto je úředně ověřený podpis dále vyžadován i na 

smlouvě o provedení dražby. Očekáváme, že do počátku účinnosti zákona o 

dražbách vznikne v gesci Ministerstva vnitra plnohodnotný elektronický 

ekvivalent úředně ověřeného podpisu, který bude možné využívat i pro účely 

veřejných dražeb.
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Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 28 odst. 1 D

Původní znění:

"1) Nucenou dražbou je dražba, kterou navrhuje

a) insolvenční správce, nebo

b) dražební věřitel, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským 

zápisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků. "

Navrhované znění:

"(1) Nucenou dražbou je dražba, kterou navrhuje

a) insolvenční správce, nebo

b) dražební věřitel, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským 

zápisem, vykonatelným rozhodnutím o nařízení prodeje zástavy, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně 

platebních výměrů a výkazů nedoplatků, nebo

c) zástavní věřitel, který zpeněžením zástavy v dražbě vykonává své zástavní právo k zástavě dražbou, i v případě, kdy nemá titul dle písm. b)."

Odůvodnění:

"Unesení o soudním prodeji zástavy je dostatečným titulem pro prodej zástavy soudem, proto by měl být uveden i v tomto ustanovení. Ustanovení je dále vhodné upravit, 

aby bylo možné konat dražbu na základě návrhu zástavního věřitele při výkonu zástavního práva dle § 1359 a násl. občanského zákoníku. I když občanský zákoník počítá 

s tzv. privátním prodejem zástavy bez exekučního titulu, a dražba je nejvhodnější a transparentní způsob, docházela současná teorie za platnosti  současného zákona o 

veřejných dražbách k závěru, že nedobrovolná dražba není možná pro absenci exekučního titulu a ohledně dobrovolné dražby uváděla: „Mohou-li strany zástavní smlouvy 

sjednat realizaci zástavního práva privátním prodejem (kde standardy postupu zástavního věřitele při prodeji zástavy záleží jen na smluvním ujednání), zdá se přirozené, 

aby tím spíše mohly sjednat, že zástavní věřitel bude při realizaci zástavního práva postupovat veřejnou dražbou, a aby v takovém případě šlo o dražbu dobrovolnou. 

Problém s tímto výkladem ovšem spočívá v tom, že podle nezměněného § 17 VeřDr je dražbou dobrovolnou dražba prováděná na návrh vlastníka (odstavec 1), přičemž 

„[v]lastníkem 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“ (odstavec 4). Potíž vyvstává v důsledku kumulativního požadavku odstavce 4 na to, aby osoba považovaná dle 

něj za vlastníka byla – vedle zmocnění vlastníkem nebo autority udělené zvláštním právním předpisem – též „oprávněna s předmětem dražby hospodařit“. Příslušná 

ustanovení ObčZ, zejména § 1356 a též § 1315 odst. 2 písm. c), nepůsobí jako pravidla, na základě kterých by zástavní věřitel byl „oprávněn se zástavou hospodařit“ 

(Spáčil J.: Občanský zákoník III., 2013, str. 115). 

Navrhuje se tak dát zástavnímu věřiteli možnost prodat zástavu v dražbě nucené.

Stejného výsledku by šlo dosáhnout i formulováním definice navrhovatele v části nenucených dražeb.

Neakceptováno

Na základě této připomínky došlo k revizi § 28, kdy byl zhodnocen vztah § 28 

odst. 1 navrhované úpravy k institutu usnesení o soudním prodeji zástavy podle § 

358 zákona o zvláštních řízeních soudních a k § 1359 odst. 1 občanského 

zákoníku. Návrhem zákona bude nicméně převzata stávající právní úprava, kdy 

usnesení o soudním prodeji zástavy není dostatečným právním titulem pro 

navržení nedobrovolné (nově nucené) dražby (srov. rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 17. 10. 2017 ve věci sp. zn. 21 Cdo 1871/2017) a kdy není možné 

navrhnout nedobrovolnou dražbu pouze s poukazem na (údajnou) splatnost 

pohledávky zajištěné zástavním právem. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností 

však bude znění § 28 upraveno.
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dražebníků, z.s.

§ 33 odst. 1 a 

2
D

Původní znění:

"(1) Dražebník je při přípravě nucené dražby oprávněn nahlížet do spisů a dalších dokladů orgánů veřejné správy a do spisů soudu nebo rozhodce 

týkajících se předmětu nucené dražby ve stejném rozsahu jako vlastník, jakož i do listin týkajících se předmětu nucené dražby v držení vlastníka; vlastník 

je povinen poskytnout dražebníkovi k tomuto účelu nezbytnou součinnost. Dražebník své oprávnění podle věty první vždy prokazuje uzavřenou 

smlouvou o provedení nucené dražby nebo potvrzením stran této smlouvy o jejím uzavření. 

(2) Vlastník předmětu nucené dražby, jakož i ten, kdo má jakékoli právo k předmětu nucené dražby, má povinnost bez zbytečného odkladu sdělit 

dražebníkovi na jeho žádost veškeré informace, jež jsou mu známy o stavu předmětu nucené dražby, jakož i o právech a závadách na předmětu nucené 

dražby váznoucích. Dražebník své oprávnění podle věty první vždy prokazuje uzavřenou smlouvou o provedení nucené dražby nebo potvrzením stran 

této smlouvy o jejím uzavření."

Navrhované znění:

"(1) Dražebník je při přípravě nucené dražby oprávněn nahlížet do spisů a dalších dokladů orgánů veřejné moci a do spisů soudu nebo rozhodce 

týkajících se předmětu nucené dražby ve stejném rozsahu jako vlastník, jakož i do listin týkajících se předmětu nucené dražby v držení vlastníka; vlastník 

je povinen poskytnout dražebníkovi k tomuto účelu nezbytnou součinnost. Dražebník své oprávnění podle věty první vždy prokazuje uzavřenou 

smlouvou o provedení nucené dražby nebo potvrzením stran této smlouvy o jejím uzavření. 

(2) Vlastník předmětu nucené dražby, jakož i ten, kdo má jakékoli právo k předmětu nucené dražby, má povinnost bez zbytečného odkladu sdělit 

dražebníkovi na jeho žádost veškeré informace, jež jsou mu známy o stavu předmětu nucené dražby, jakož i o právech a závadách na předmětu nucené 

dražby váznoucích. Dražebník své oprávnění podle věty první vždy prokazuje uzavřenou smlouvou o provedení nucené dražby nebo potvrzením stran 

této smlouvy o jejím uzavření."

Odůvodnění:

Navrhujeme pojem orgán veřejné správy nahradit pojmem orgán veřejné moci tak, aby se ustanovení vztáhlo např. i na exekutory. Dále vzhledem k 

tomu, že smlouva o provedení nucené dražby a její zákonné přílohy obsahují mnoho osobních údajů, navrhujeme možnost, aby se dražebník mohl 

prokazovat i potvrzením o uzavřením smlouvy vydaným stranami smlouvy.

Akceptováno jinak

V daném ustanovení bude pojem "orgán veřejné správy" nahrazen pojmem "orgán 

veřejné moci".

Návrh na zavedení možnosti prokázat svoje oprávnění k nahlížení pouhým 

potvrzením o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby akceptujeme. 

Potvrzení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby však bude muset být 

opatřeno úředně ověřenými podpisy navrhovatele a dražebníka.

27
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 34 odst. 1 D

Původní znění:

(1) Náklady na přípravu a provedení nucené dražby musejí být vynaloženy účelně a nesmějí být nepřiměřené vzhledem k obvyklé ceně předmětu nucené 

dražby. Náklady se hradí z ceny dosažené vydražením.

Navrhované znění:

(1) Náklady na přípravu a provedení nucené dražby musejí být vynaloženy účelně a nesmějí být zcela zjevně nepřiměřené vzhledem k obvyklé ceně 

předmětu nucené dražby. Náklady se hradí z ceny dosažené vydražením.

Odůvodnění:

"Náklady dražby jsou dány z převážné míry zákonnými požadavky uloženými dražebníkovi v souvislosti s přípravou dražby a nemají přímou korelaci na 

obvyklou cenu předmětu dražby; proto navrhujeme ustanovení upravit."

Neakceptováno

Kritérium "prosté" nepřiměřenosti je dostatečné, jeho nahrazení kritériem zcela 

zjevné nepřiměřenosti by nedůvodně a podstatným způsobem ohrožovalo smysl 

daného ustanovení, kterým je ochrana vlastníka předmětu nucené dražby, dlužníka 

(nejsou-li jednou osobou) a dražebních věřitelů.

28
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 35 odst. 3 D

Původní znění:

(3) Vyvolávací cena musí činit nejméně polovinu obvyklé ceny předmětu nucené dražby; vyvolávací cenu nelze snížit.

Navrhované znění:

(3) Vyvolávací cena musí činit nejméně polovinu obvyklé ceny předmětu nucené dražby; vyvolávací cenu lze snížit nejvýše na jednu polovinu její 

počáteční hodnoty.

Odůvodnění:

"Alternativní znění by připustilo možnost snížení vyvolávací ceny, pokud by to bylo sjednáno ve smlouvě a uvedeno ve vyhlášce (§ 6 odst. 2 písm. b), § 

10 odst. 1 písm. d), § 17 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 40 odst. 1.). Z dosavadní praxe je zřejmé, že insolvenční správci u současných dobrovolných dražeb 

snižování vyvolávací ceny využívají."

Neakceptováno
Další snižování vyvolávací ceny by poškozovalo vlastníka předmětu dražby, 

dlužníka (nejedná-li se o stejnou osobu) i dražební věřitele.

29
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 35 odst. 4 D

Původní znění:

(4) Jde-li o smlouvu o provedení nucené dražby uzavíranou s dražebním věřitelem, musí obsahovat také označení dlužníka, jehož dluh je zajištěn 

zástavním právem k předmětu nucené dražby, a její součástí musí být originál nebo úředně ověřená kopie listiny dokládající vykonatelnost práva 

dražebního věřitele, listiny dokládající zajištění pohledávky zástavním právem k předmětu nucené dražby a dále listiny dokládající vznik pohledávky a její 

splatnost, nevyplývají-li tyto skutečnosti již z listiny dokládající vykonatelnost práva dražebního věřitele; tyto listiny nelze dodatečně doplňovat nebo 

jinak upravovat.

Navrhované znění:

(4) Jde-li o smlouvu o provedení nucené dražby uzavíranou s dražebním věřitelem, musí obsahovat také označení dlužníka, jehož dluh je zajištěn 

zástavním právem k předmětu nucené dražby. V době uzavření smlouvy o provedení nucené dražby musí mít dražebník k dispozici originál nebo úředně 

ověřenou kopii listiny dokládající vykonatelnost práva dražebního věřitele, listiny dokládající zajištění pohledávky zástavním právem k předmětu nucené 

dražby a dále listiny dokládající vznik pohledávky a její splatnost, nevyplývají-li tyto skutečnosti již z listiny dokládající vykonatelnost práva dražebního 

věřitele; tyto listiny nelze dodatečně doplňovat nebo jinak upravovat.

Odůvodnění:

Povinné přílohy budou mít pravidelně desítky stran a nutnost připojení ověřených kopií ke všem vyhotovením smlouvy by představovalo vysokou 

administrativní i finanční zátěž (zvýšené náklady dražby). Navrhujeme proto alternativní znění.

Neakceptováno
Přijetím znění navrhovaného v připomínce by došlo k výraznému snížení právní 

jistoty. Musí být zachována doložitelnost a možnost kontroly.
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Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 36 odst. 4 D

Původní znění:

(4) Je-li předmětem nucené dražby nemovitá věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, a nebyla-li vydražena nebo nebyla-li zaplacena 

cena dosažená vydražením a nekoná-li se opakovaná nucená dražba, upustil-li dražebník od nucené dražby nebo byla-li vyslovena neplatnost smlouvy 

uzavřené příklepem, oznámí to dražebník bez zbytečného odkladu příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede výmaz poznámky o uzavření smlouvy 

o provedení nucené dražby; podpis dražebníka na oznámení musí být úředně ověřen.

Navrhované znění:

(4) Je-li předmětem nucené dražby nemovitá věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, a nebyla-li vydražena nebo nebyla-li zaplacena 

cena dosažená vydražením a nekoná-li se opakovaná nucená dražba, upustil-li dražebník od nucené dražby nebo byla-li vyslovena neplatnost smlouvy 

uzavřené příklepem, oznámí to dražebník bez zbytečného odkladu příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede výmaz poznámky o uzavření smlouvy 

o provedení nucené dražby; podpis dražebníka na oznámení musí být úředně ověřen; úředně ověřený podpis je možné nahradit kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že jde o úkon vůči veřejné správě, měl by postačit kvalifikovaný elektronický podpis; srov. též komentář ke změně ustanovení § 25 

odst. 6.

Neakceptováno

Otázka elektronických podpisů je řešena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 

Vzhledem k obecné právní úpravě katastru nemovitostí bude požadován i nadále 

úředně ověřený podpis u potvrzení o uzavření smlouvy příklepem podle § 21 odst. 

1, u oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby podle § 36 odst. 1 a 

u oznámení podle § 36 odst. 4. Očekáváme, že do počátku účinnosti zákona o 

dražbách vznikne v gesci Ministerstva vnitra plnohodnotný elektronický 

ekvivalent úředně ověřeného podpisu. Na ostatních dokumentech 

vyhotovovaných při dražbě, u nichž je úředně ověřený podpis vyžadován, bude 

možné úředně ověřený podpis nahradit kvalifikovaným elektronickým podpisem.

31
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 40 odst. 6 D

Navrhované znění:

(6) Dražební vyhlášku lze dodatečně měnit také v případě, kdy dojde ke změnám v osobě navrhovatele nebo zástavního dlužníka, zástavce nebo dlužníka 

po vydání dražební vyhlášky

Odůvodnění:

Doplňujeme postup pro opravu pro případ, že dojde ke změně některých osob.

Akceptováno jinak

V § 40 odst. 5 bude doplněno, že dodatkem k dražební vyhlášce dražebník upraví 

výčet přihlášených pohledávek, rovněž pokud dojde ke změně v osobě 

přihlášeného dražebního věřitele. V nově vloženém § 40 odst. 6 bude stanoveno, 

že dražebník dodatkem k dražební vyhlášce informuje o změně v osobě vlastníka 

předmětu nucené dražby, pokud k ní dojde.

Ke změně v osobě navrhovatele a zástavce nemůže dojít.

Na základě této připomínky však bude doplněno označení navrhovatele do výčtu 

údajů zveřejněných v dražební vyhlášce podle § 10 odst. 1.

32
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 41 odst. 2 D Shledáváme nesoulad s ustanovením § 40 odst. 2 (nemožnost uveřejnění po dobu kratší 30 dnů). Akceptováno jinak

Platí obecná úprava uvedená v § 10 odst. 2, kdy u předmětů podléhajících rychlé 

zkáze lze lhůtu pro uveřejnění dražební vyhlášky přiměřeně zkrátit. Pro 

přehlednost bude příslušná věta vyčleněna do  samostatného odstavec a v § 41 

odst. 1 bude explicitně uvedeno, že se jedná o předmět dražby podléhající rychlé 

zkáze.

33
Česká asociace 

dražebníků, z.s.

§ 43 odst. 1 

písm. d)
D

Původní znění:

d) byl nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem předmětu nucené dražby nebo jeho části nebo vydán soudním 

exekutorem exekuční příkaz k prodeji předmětu nucené dražby nebo jeho části; to neplatí v případech, kdy byl podkladem pro nařízení výkonu 

rozhodnutí vykonatelný notářský zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před konáním nucené dražby,

Navrhované znění:

d) byl-li na návrh nebo se souhlasem zástavního věřitele nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem předmětu dražby 

nebo jeho části nebo byl-li na návrh nebo se souhlasem zástavního věřitele vydán soudním exekutorem exekuční příkaz prodejem předmětu dražby nebo 

jeho části; to neplatí v případech, kdy byl podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí vykonatelný notářský zápis, který byl sepsán v posledních 3 

měsících před konáním dražby; toto ustanovení písm. d) neplatí v případě, že nucená dražba je prováděna na návrh insolvenčního správce,

Odůvodnění:

Mělo by být na zajištěném (zástavním) věřiteli, aby se rozhodl, jakým způsobem má být zástava zpeněžena. Není důvod, aby exekuční dražba měla 

přednost před dražbou, pokud to zástavní věřitel nenavrhne nebo s tím zástavní věřitel nevysloví souhlas. Proto je navrhována úprava uvedených 

ustanovení. Dále se doplňuje, že v případě dražby na návrh insolvenčního správce se toto ustanovení neuplatní.

Neakceptováno

Zástavní věřitel se může rozhodnout, zda za účelem zpeněžení zástavy podá návrh 

na soudní prodej zástavy podle zákona o zvláštních řízeních soudních a na to 

navazující exekuční návrh, nebo zda půjde cestou zpeněžení věci ve veřejné 

dražbě. Zástavní věřitel nicméně pochopitelně nemůže ovlivnit, zda exekuční 

návrh nepodá jiná osoba mající vůči dlužníku exekuční titul, resp. k podání 

takového návrhu nedává zástavní věřitel souhlas.

34
Česká asociace 

dražebníků, z.s.

§ 43 odst. 1 

písm. e)
D

Původní znění:

e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka, nebo byl-li předmět nucené dražby nebo jeho část zahrnut do 

majetkové podstaty podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení, není-li navrhovatelem insolvenční správce,

Navrhované znění:

"Alternativa 1:

e) byl-li na majetek vlastníka vyhlášek konkurs nebo povolena reorganizace, není-li navrhovatelem insolvenční správce.

Alternativa 2:

e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka a trvají-li účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, 

nebo byl-li předmět nucené dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení, není-li 

navrhovatelem insolvenční správce"

Odůvodnění:

Navrhujeme posunout okamžik způsobující  překážku dražby tak, aby se zabránilo podávání v praxi častých obstrukčních insolvenčních návrhů. V druhé 

alternativě zpřesňujeme tuto překážku s ohledem na zákonnou úpravu.

Akceptováno jinak

Dlužník je podle insolvenčního zákona omezen v nakládání s majetkovou 

podstatou již od okamžiku zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení 

insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku (§ 111 ve spojení s § 109 odst. 4 

InsZ). Pokud by překážku v konání dražby mělo zakládat teprve prohlášení 

konkursu nebo povolení reorganizace, prodej věci v dražbě (po zveřejnění 

oznámení o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku) by tak mohl být 

v rozporu s insolvenčním zákonem. V návaznosti na tuto připomínku bude 

nicméně předmětné ustanovení zpřesněno tak, že překážka v konání dražby je 

dána pouze za předpokladu, že oznámení o zahájení insolvenčního řízení bylo 

zveřejněno v insolvenčním resjtříku a současně trvají účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení.

35
Česká asociace 

dražebníků, z.s.

§ 43 odst. 1 

písm. f)
D

Původní znění:

f) brání provedení nucené dražby rozhodnutí orgánu veřejné moci o předběžném opatření nebo podání žaloby na vyslovení nepřípustnosti prodeje 

zástavy,

Navrhované znění:

f) brání provedení nucené dražby rozhodnutí orgánu veřejné moci o předběžném opatření nebo podání žaloby na vyslovení nepřípustnosti prodeje 

zástavy, o němž byl dražebník před zahájením dražby informován.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dražebník není z veřejných zdrojů schopen ověřit existenci této překážky, navrhujeme upřesnění, že dražebník o ní musí být 

informován.

Akceptováno jinak

Dražebník jakožto podnikatel je povinen postupovat při výkonu dražební činnosti 

pečlivě a s patřičnou péčí, a tudíž se nejeví jako adekvátní, aby se jeho aktivita 

odvíjela od toho, zda mu budou informace nasvědčující existenci překážky v 

konání dražby poskytnuty, či nikoliv; dražebník je povinen sám z objektivně 

dostupných zdrojů a informací zkoumat, zda není dána některá z překážek v 

konání dražby. Nicméně je pravdou, že založení povinnosti dražebníka dražbu 

neprovést, resp. ukončit již v okamžiku vzniku překážky v konání dražby uvedené 

v předmětném ustanovení by kladlo na dražebníka nepřiměřené nároky. Proto 

bude na základě této připomínky předmětné ustanovení upraveno tak, že 

dražebník bude povinen ukončit dražbu až tehdy, vyjdou-li skutečnosti v tomto 

ustanovení uvedené najevo.
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Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 43 odst. 2 D

Původní znění:

(2) O neprovedení nucené dražby a o důvodu pro její neprovedení je dražebník povinen informovat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o důvodu pro 

neprovedení nucené dražby dozvěděl, stejným způsobem, jakým se uveřejňuje dražební vyhláška nucené dražby. Zároveň o této skutečnosti vyrozumí 

bez zbytečného odkladu navrhovatele, zástavce, vlastníka a dlužníka.

Navrhované znění:

(2) O neprovedení nucené dražby a o důvodu pro její neprovedení je dražebník povinen informovat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o důvodu pro 

neprovedení nucené dražby dozvěděl, stejným způsobem, jakým se uveřejňuje dražební vyhláška nucené dražby. Zároveň o této skutečnosti vyrozumí 

bez zbytečného odkladu navrhovatele, zástavce, vlastníka a dlužníka. V nucené dražbě může dražebník pokračovat až po pominutí důvodů pro její 

neprovedení.

Odůvodnění:

Stanovujeme okamžik, kdy je možné v dražbě pokračovat.

Neakceptováno

Překážka v konání dražby představuje důvod ukončení dražby (tento důvod bude 

na základě připomínek jiných připomínkových míst výslovně doplněn do § 19), se 

kterým není spojena automatická možnost pokračování v dražbě po odpadnutí 

této překážky. Provést ukončenou dražbu bude možné v případě, že bude podán 

opětovný návrh na její provedení, přičemž z § 43 lze dovodit, že takový návrh lze 

podat po odpadnutí překážky (jinak nemůže být dražba provedena). Ponechává se 

tak na vůli navrhovatele, zda v takovém případě bude chtít iniciovat novou dražbu 

či ne.

37
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 44 odst. 2 D

Původní znění:

(2) Žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy lze podat nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem zahájení nucené dražby.

Navrhované znění:

(2) Žalobu na určení nepřípustnosti prodeje zástavy lze podat nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem zahájení nucené dražby, nejpozději však do 1 

měsíce ode dne doručení oznámení o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby zákonem určeným osobám.

Odůvodnění:

Navrhujeme, shodně jako v dosavadní právní úpravě (§ 46b odst. 3 ZVD), stanovit i lhůtu počítanou od doručení oznámení.

Neakceptováno

Úprava navrhovaná v připomínce se jeví jako nadbytečná, neboť oproti stávající  

úpravě stanoví návrh zákona kratší lhůtu, po kterou musí být zveřejněna dražební 

vyhláška přede dnem konání dražby (30 dnů; stávající zákon stanoví lhůtu 60 dnů 

u nemovitostí a věcí, u nichž je stanoveno nejnižší podání ve výši přesahující 100 

000 Kč). Současně je výslovně oproti stávající úpravě stanoveno, že oznámení o 

uzavření smlouvy o provedení nucené dražby se zasílá do 10 dnů od jejího 

uzavření. Zpravidla by tedy nemělo dojít k tomu, že by 30denní lhůta pro 

zveřejnění vyhlášky (po jejímž uplynutí lze dražbu konat a která tak zároveň 

spoluurčuje i lhůtu pro podání žaloby na určení nepřípustnosti prodeje zástavy) 

uplynula až po uplynutí připomínkovým místem navrhované nejzazší lhůty pro 

podání žaloby na určení nepřípustnosti prodeje zástavy o délce 1 měsíce od 

doručení smlouvy o provedení nucené dražby.

38
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 49 D Chybí úprava zániku zástavních práv dle § 57 a 58 dosavadního ZVD. Předpokládáme, že se uplatní obecná úprava dle § 1374 a 1375 OZ. Akceptováno

Ano, uplatní se obecná úprava podle § 1374 a 1375 OZ. Tento vztah veřejných 

dražeb a obecné úpravy zániku zástavních práv bude popsán v důvodové zprávě.

39
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 49 odst. 6 D

Navrhované znění:

(6)  Jedná-li se o nucenou dražbu na návrh insolvenčního správce, dražebník po vypořádání nákladů nucené dražby a odměny dražebníka předá 

insolvenčnímu správci zbývají část ceny dosažené vydražením.

Odůvodnění:

Nové ustanovení, které stanoví postup pro případ dražby konané na návrh insolvenčního správce.

Akceptováno
Na základě připomínky jiného připomínkového místa bude obdobný případ řešen i 

ve vztahu k likvidačnímu správci.

40
Česká asociace 

dražebníků, z.s.
§ 57 D

Původní znění:

Dražby vyhlášené podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních 

předpisů.

Navrhované znění:

Dražby vyhlášené podle zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je dražebník oprávněn dokončit podle 

dosavadních právních předpisů.

Odůvodnění:

Navrhujeme změnu v přechodném ustanovení tak, aby dražebník volil svůj postup, tedy zda bude postupovat dle dosavadní, či nové právní úpravy, a to i 

s přihlédnutím k tomu, že předpokládáme, že v některých konkrétních fázích dražby nebude již po účinnosti nového zákona možné ani splnit všechny 

povinnosti dražebníka dle dosavadní úpravy.

Neakceptováno

Přijetí znění navrhovaného v připomínce by založilo značnou právní nejistotu. 

Právní režim musí být jednoznačně stanoven a nemůže být na volbě dražebníka.

Na základě této připomínky však dojde k doplnění přechodných ustanovení tak, 

aby bylo opravdu možné celý proces veřejné dražby provést podle stávající právní 

úpravy, tj. zejména bude stanoveno, že centrální adresa bude fungovat ještě 

nějakou dobu i poté, co navrhovaný zákon nabude účinnosti.

41 ČNB obecně D

Obecná připomínka

V návrhu zákona (nebo alespoň v důvodové zprávě k němu) doporučujeme výslovně vyjádřit, že se tento zákon nevztahuje na dražbu cenných papírů, 

kterou upravuje ustanovení § 33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Neakceptováno

Pokud bychom stanovili, že se tento zákon nevztahuje na dražbu cenných papírů, 

přímo by to odporovalo znění § 33 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, který na přiměřené použití odkazuje. Text návrhu zákona 

bude upraven v tom smyslu, aby bylo zřejmé, že přiměřené použití zákona o 

veřejných dražbách podle § 33 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se 

vztahuje na navrhovaný zákon. 

42 ČNB § 4 a 30 D

K § 4 a § 30

Doporučujeme úpravu povinného pojištění dražebníků standardizovat podle legislativních úprav z poslední doby (např. podle návrhu zákona o realitním 

zprostředkování). Do návrhu je vhodné zapracovat např. vymezení pojistitele a stanovit limity pro pojištění odpovědnosti za újmu/škodu pro všechny 

dražebníky.

Částečně 

akceptováno

Pojistitel bude vymezen a budou nastaveny limity pro spoluúčast.

U obecného limitu pro pojistné plnění vycházíme ze současné praxe, kdy u 

dobrovolných dražeb není výše pojistného plnění zákonem stanovena. Doposud 

jsme nezaznamenali potíže s nedostatečným pojistným krytím. Výše pojistného 

plnění si dražebníci sjednávají individuálně, a to především s ohledem na hodnotu 

a povahu předmětu dražby. V řadě případů např. navyšují pojistné krytí pro 

konkrétní dražbu majetku vysoké hodnoty.

43 ČNB § 55 D

K § 55

Z návrhu není zřejmé, proč je v případě skutkové podstaty přestupku chybějícího pojištění horní hranice pokuty nižší než v případě přestupku 

spočívajícího ve sjednání pojištění s nižší výší pojistného plnění než stanoví zákon. Dále doporučujeme vyjasnit, zda je možný souběh těchto dvou 

deliktů.

Vysvětleno
V návrhu je výše pokuty u obou deliktů stejná. Souběh přestupků je vyloučen, 

neboť objektem skutkové podstaty přestupku je stejný zájem chráněný zákonem.
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44 ČÚZK obecně Z

1. Obecně k návrhu

V předloženém návrhu absentuje řešení některých závažných problémů. Za nezbytné považuji upozornit na následující:

A) Řada písemností vydávaných v souvislosti s prováděním dražby obsahuje požadavek na úředně ověřený podpis. Tento požadavek je jistě s ohledem 

na právní jistotu zúčastněných osob namístě, prakticky však brání elektronizaci procesu, neboť současná právní úprava umožňuje úředně ověřit pouze 

podpis vlastnoruční, nikoliv podpis elektronický. Je proto třeba navrhnout vhodné řešení, které umožní listiny související s prováděním dražeb 

předkládat katastrálnímu úřadu k zápisu v elektronické podobě.

B) Dále upozorňuji, že v textu zákona není nikde upraven případný zánik nebo trvání zástavních práv k předmětu dražby obdobně jako je tomu v § 34 a 

58 zákona č. 26/2000 Sb. V případě, že některá zástavní práva mají zanikat, je třeba tuto skutečnost výslovně stanovit a upravit listiny pro výmaz 

zástavních práv z katastru nemovitostí (potvrzení dražebníka vydané vydražiteli s úředně ověřeným podpisem). V opačném případě je namístě alespoň v 

důvodové zprávě uvést, že zástavní práva v případě dražby podle tohoto zákona nezanikají.

C) Za zásadní problém pak považuji, že v zákoně není upraven vztah předkládaného zákona o dražbách a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je nezbytné v této souvislosti upřesnit 

okamžik účinnosti smluv v případě, že smlouva, která bude uzavřena příklepem, podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv.

Rovněž je nezbytné dořešit další souvislosti týkající se některých zvláštních požadavků souvisejících s uzavíráním smluv, kdy např. v § 41 obecního 

zřízení je obsažen požadavek na to, aby listina o právním jednání obce, jehož platnost zákon podmiňuje předchozím zveřejněním, schválením nebo 

souhlasem, byla opatřena doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. Není zřejmé, jak by tomuto požadavku mělo být učiněno zadost 

v případě, kdy bude nemovitý obecní majetek prodán v dražbě, kdy listina o právním jednání obce nevzniká, namísto ní je však vydáváno potvrzení o 

uzavření smlouvy příklepem. Celkově je z textu předloženého zákona zřejmé, že přechod k pojetí nabytí v dražbě coby nabytí na základě smlouvy, který 

považuji za žádoucí, není dostatečně promyšlený ve všech potřebných souvislostech.

Tyto připomínky jsou zásadní.

Pro přehlednost 

byly jednotlivé 

obecné připomínky 

označeny písm. A) 

až C).

A) Akceptováno 

částečně

B) Neakceptováno

C) Neakceptováno

Ad A) Potvrzení o uzavření smlouvy příklepem je nejzásadnějším výstupem dražby, a to i ve vztahu ke 

katastrálním úřadům, neboť tento dokument bude v případě prodeje nemovité věci v dražbě vkladovou 

listinou. Jsme si vědomi možností, které ve věci ověření pravosti podpisů nabízí část pátá katastrální 

vyhlášky. Potvrzení o uzavření smlouvy příklepem vystavuje a podepisuje dražebník a následně jej předá 

navrhovateli dražby a vydražiteli. Jestliže na potvrzení o uzavření smlouvy příklepem nebude podpis 

dražebníka úředně ověřen, bude pro využití některého z postupů podle části páté katastrální vyhlášky nutná 

následná součinnost dražebníka. Tento aspekt však považujeme za velmi rizikový, neboť v případě 

nesolidního dražebníka může dojít ke značným průtahům či dokonce znemožnění provedení vkladu do 

katastru nemovitostí tím, že dražebník nebude při následném ověření pravosti svého podpisu 

spolupracovat. Dražebník není a nemůže být účastníkem řízení o povolení vkladu, tudíž není na 

bezproblémovém a rychlém vkladu do katastru nemovitostí nijak přímo osobně zainteresován. Z tohoto 

důvodu považujeme za žádoucí, aby na potvrzení o uzavření smlouvy příklepem byla povinnost úředního 

ověření podpisu zachována - tak, aby měl tento dokument již od počátku všechny náležitosti vkladové 

listiny. Očekáváme, že do počátku účinnosti zákona o dražbách vznikne v gesci Ministerstva vnitra 

plnohodnotný elektronický ekvivalent úředně ověřeného podpisu. Na ostatních dokumentech 

vyhotovovaných při dražbě, u nichž je úředně ověřený podpis vyžadován, bude možné úředně ověřený 

podpis nahradit zaručeným elektronickým podpisem.

Ad B) Otázku případného zániku či trvání zástavních práv na předmětu dražby návrh explicitně 

neupravuje, neboť celá problematika zástavního práva je řešena v občanském zákoníku. Např. zánik 

zástavních práv, který řeší stávající § 58 ZVD, je po obsahové stránce zásadně stejně upraven v § 1374 a 

1375 OZ. Úprava v zákoně o dražbách by byla tedy duplicitní.

Ad  C) Podle § 3 odst. 2 písm. g) zákona o registru smluv se povinnost uveřejnění v registru smluv 

nevztahuje na „smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském 

regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní 

způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva".

V souvislosti se zmiňovaným zákonem o obcích uvádíme, že bude nadále postupováno obdobně jako za 

současné právní úpravy, kdy zastupitelstvo obce neschvaluje a neuveřejňuje potvrzení o nabytí vlastnictví 

předmětu dražby, ale schvaluje a uveřejňuje pouze záměr prodat majetek ve veřejné dražbě.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

45 ČÚZK § 9 odst. 4 Z

K § 9 odst. 4

Vlastnické právo k dražené věci nelze nabýt společně a nerozdílně. Je třeba, aby v případě, kdy se účastní dražby více osob za účelem nabytí předmětu 

dražby do svého spoluvlastnictví, se tyto osoby předem dohodly na tom, do jakých podílů chtějí předmět dražby nabýt a tuto skutečnost dražebníkovi 

doložily. V případě nemovité věci by s ohledem na právní jistotu zúčastněných i dražebníka bylo namístě, aby byla taková dohoda písemná, ke zvážení 

dávám, zda vyžadovat úředně ověřené podpisy. Je nezbytné dořešit rovněž to, jakým způsobem budou tyto otázky řešeny v případě elektronické dražby. 

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Ustanovení § 9 odst. 4 neupravuje způsob nabytí vlastnického práva k předmětu 

dražby, resp. v jakých podílech budou jednotlivé osoby předmět nabývat. 

Ustanovení míří na veškeré závazky spojené s účastí v dražbě, tj. zejména na 

složení dražební jistoty a úhradu ceny dosažené vydražením. Je podstatné, aby 

dražební jistota a cena dosažená vydražením byly uhrazeny v plné výši bez ohledu 

na to, kdo a v jakém poměru je uhradil.  Případné neuhrazení části dražební jistoty 

či ceny dosažené vydražením některým z potenciálních spoluvlastníků by mělo 

totiž vždy dopad i na všechny ostatní. Když nebude složena dražební jistota v plné 

výši, nemůže se nikdo z potenciálních spoluvlastníků dražby účastnit (nelze nabýt 

předmět dražby jen z části). Když nebude uhrazena celá cena dosažená 

vydražením, dojde k odstoupení od smlouvy podle § 22 odst. 3 a všichni 

potenciální spoluvlastníci budou muset strpět úhradu nákladů dražby z dražební 

jistoty (bez ohledu na to, který ze spoluvlastníků zmaření dražby zavinil). 

Problematika identifikace výše podílů budoucích spoluvlastníků je řešena u 

připomínky ČÚZK k § 21 odst. 2.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

46 ČÚZK § 12 odst. 1 Z

K § 12 odst. 1

Požaduji doplnit jako překážku provedení dražby skutečnost, že předmět dražby je zatížen předkupním právem podle § 101 stavebního zákona. 

Navrhované ustanovení § 15 odst. 4 je v tomto ohledu příliš vágní a nejednoznačné, v zákoně je třeba jednoznačně vyjádřit, že dokud předkupní právo 

podle § 101 stavebního zákona trvá, nelze dražbu provést. Má-li být ustanovení § 101 stavebního zákona učiněno zadost, musí totiž zatíženou 

nemovitou věc buďto oprávněný vykoupit (pak ovšem již nebude možné tuto věc dražit) nebo musí toto právo zaniknout podle § 101 odst. 8 stavebního 

zákona. Pokud je tato skutečnost podle předkladatele již dostatečně obsažena v § 12 odst. 1 písm. a) – tj. jedná se o situaci, kdy není navrhovatel 

oprávněn s předmětem dražby nakládat, resp. jedná se o jiný důvod, pro který nelze předmět dražby převést, požaduji alespoň v důvodové zprávě uvést 

v rámci příkladmého výčtu, že existence předkupního práva podle § 101 stavebního zákona spadá pod situace, na které míří ustanovení § 12 odst. 1 

písm. a).

Rovněž požaduji, aby se zákon jednoznačně vyjádřil k otázce, zda lze tímto způsobem prostupovat v případech, kdy není oprávnění navrhovatele 

nakládat s předmětem dražby jisté, například je zpochybněno jeho vlastnické právo v rámci vedeného soudního sporu o určení vlastnictví, k předmětu 

dražby je vlastnické právo v katastru zapsáno duplicitně apod.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

Na základě této připomínky došlo k podrobné revizi ustanovení o předkupních 

právech.

Odstavec 4 v § 15 návrhu ZoD bude vypuštěn, ustanovení § 15 bude výrazně 

přeformulováno. V případě předkupního práva podle stavebního zákona, 

předkupního práva podle zákona o Státním pozemkovém úřadu a v případech, 

kdy je kupní cena u předkupního práva dohodnuta předem (smluvně), se § 15 

odst. 1 věta první nepoužije (část věty za středníkem bude vyčleněna jako 

samostatná věta). Pokud nebude takové předkupní právo řádně vyřešeno, bude to 

překážkou pro provedení dražby podle § 12. Zároveň došlo ke zohlednění režimu 

smluvních předkupních práv vzniklých podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, zákonného předkupního práva podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny a zákonného práva na přednostní koupi podle zákona o státní památkové 

péči.

Co se týká posledního odstavce připomínky, postup bude totožný jako v případě 

klasického uzavření kupní smlouvy např. v písemné formě (tedy jestliže právní 

vada brání zcizení věci při prodeji "napřímo", bude bránit i prodeji v dražbě, a 

naopak).
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47 ČÚZK § 15 odst. 2 Z

K § 15 odst. 2

Požaduji upravit řešení střetu více předkupních práv, neboť navrhované znění je zcela nevyhovující a není v souladu s principy občanského zákoníku.

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že dražba je nově koncipována pouze jako speciální postup uzavření smlouvy, nemělo by tímto zákonem být nikterak 

modifikováno právo předkupníků s výjimkou toho, co je nezbytné pro realizaci daného postupu. K řešení vztahu mezi více předkupníky přitom musí dojít i v případě, kdy 

je smlouva uzavírána klasickým postupem, a není důvod, proč by v případě uzavření smlouvy formou veřejné dražby měl být výsledek z pohledu předkupníků odlišný. I 

podle důvodové zprávy je uvedení právní úpravy veřejných dražeb do souladu s občanským zákoníkem jedním z hlavních principů navrhované právní úpravy. Ustanovení 

o losování je však převzato z občanského soudního řádu, tedy ze souvislostí, kdy dochází k nucenému prodeji a přechodu vlastnického práva. V případě dobrovolného 

prodeje však není důvod, proč by se způsob „vypořádání“ vztahu mezi více předkupníky mělo lišit v závislosti na tom, zda je smlouva uzavírána klasickým postupem či 

formou veřejné dražby; např. proč by v případě, kdy je zde více předkupníků z titulu předkupního práva spoluvlastníků, tito neměli mít nárok získat předmět dražby 

poměrně podle velikosti svých podílů stejně jako v případě klasického postupu při prodeji nemovitosti.

Požaduji proto jasné stanovení pravidel realizace předkupních práv, obdobně jako je např. jednoznačně stanoven mechanismus uspokojování pohledávek u nucené dražby. 

Tato pravidla přitom musí respektovat pravidla již obsažená v občanském zákoníku (zejm. § 1124 odst. 1 věta druhá, § 2141), případně vyplývající z logiky věci 

(například budou-li předkupní právo ke stavbě podle § 3056 občanského zákoníku uplatňovat spoluvlastníci pozemku – 2 osoby, měli by získat stavbu ve stejných 

podílech, ve kterých vlastní pozemek; předkupní právo podle § 3056 občanského zákoníku totiž směřuje k naplnění superficiální zásady, což je možné pouze tehdy, 

pokud zde vznikne shodný vlastnický režim na stavbě i na pozemku). Přednost by přitom zřejmě měla dostat zákonná předkupní práva před smluvními, v rámci 

zákonných předkupních práv by pak jejich hierarchie měla souviset s významem právního zájmu, k jehož ochraně jsou určena. Výsledné řešení by mohlo vypadat 

například takto:

„(3) Podá-li stejnou nabídku více předkupníků, příklep se udělí tomu z nich, jehož právo vyplývá ze zákona. Podá-li stejnou nabídku více předkupníků, jejichž předkupní 

práva vznikla ze zákona, udělí se příklep 

a) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle § 13 zákona o státní památkové péči, není-li takový, pak

b) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle § 61 zákona o ochraně přírody a krajiny, není-li takový, pak 

c) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle § 15 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu nebo podle § 10 zákona o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, není-li takový, pak 

d) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle § 1187 občanského zákoníku, není-li takový, pak   

e) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle 1254 nebo podle § 3056 občanského zákoníku, není-li takový, pak 

f) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle 704 občanského zákoníku, a není-li takový, pak 

g) předkupníkovi, jehož právo vzniklo podle § 1124 občanského zákoníku.

Je-li více předkupníků podle písm. d) nebo podle písmen f), udělí se jim příklep společně ke stejně velkým podílům. Je-li více předkupníků podle písm. e), udělí se jim 

příklep společně poměrně podle velikosti jejich podílů na nemovitosti, s jejímž vlastnictvím je předkupní právo spojeno. Je-li více předkupníků podle písm. g), udělí se 

jim příklep společně poměrně podle velikosti jejich dosavadních podílů. 

V případě, že je předmět dražby zatížen více smluvními předkupními právy s účinky věcného práva, udělí se příklep předkupníkovi, jehož právo je nejstarší.“

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Ustanovení § 15 bude přeformulováno (viz vypořádání připomínky č. 6). V 

případě předkupního práva podle stavebního zákona, předkupního práva podle 

zákona o Státním pozemkovém úřadu a v případech, kdy je kupní cena u 

předkupního práva dohodnuta předem (smluvně), se § 15 odst. 1 věta první 

nepoužije (část věty za středníkem bude vyčleněna jako samostatná věta). Ostatní 

předkupní práva mohou být uplatněna přímo v dražbě, přičemž předkupník musí 

být o dražbě informován a má v dražbě právo dorovnat nabídku. Vycházíme z 

předpokladu, že není úmyslem účastníka dražby nabýt spoluvlastnický podíl k 

předmětu dražby (pokud ano, může se s ostatními předkupníky předem 

dohodnout, že se budou účastnit dražby jako společní účastníci dražby - vizte u 

návrhu vypořádání připomínky ČÚZK k § 21 odst. 2).  Naopak je úmyslem 

účastníka dražby nabýt vlastnické právo k celému předmětu dražby. Zásadní 

rozdíl od klasického uzavření kupní smlouvy je ten, že se při dražbě rozhoduje o 

ceně až v jejím průběhu, a tedy ten předkupník, který chce zaplatit za předmět 

dražby nejvíce, se může vyhnout losu tím, že podá vyšší nabídku, kterou již 

ostatní předkupníci nedorovnají. Taková situace odpovídá situaci, kdy vlastník 

věc, k níž se váže předkupní právo, nabízí za cenu, kterou si může (nebo chce) 

dovolit pouze jeden z více předkupníků. Hierarchie předkupních práv uvedená v 

připomínce ČÚZK rovněž nemá, stejně jako los, v občanském zákoníku obdobu.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

48 ČÚZK § 21 odst. 2 Z

K § 21 odst. 2

Požaduji doplnit, že v případě nabytí předmětu dražby společně více osobami uvede dražebník do potvrzení výše podílů, do kterých je předmět dražby 

nebýván, případně označí vlastnický režim, do kterého je předmět dražby nabýván (například že jde o společné jmění manželů nebo o manželský 

majetkový režim, který se řídí cizím právem, včetně údaje tom, o jaké právo se jedná).

Rovněž požaduji doplnit na konci odstavce větu „Je-li předmětem dražby nemovitá věc, musí být navrhovatel, předchozí vlastník a vydražitel označen 

údaji, které se o osobě zapisují do katastru nemovitostí podle katastrálního zákona.“

Odůvodnění:

Aby bylo možné v rámci vkladového řízení zapsat vlastnické právo vydražitele do katastru a posoudit návaznost na dosavadní stav zápisů, je nezbytné, 

aby jak osoba, která má vlastnické právo k nemovité věci pozbýt, tak osoba, které má toto právo nabýt, byly řádně označeny údaji předepsanými 

katastrálním zákonem. V opačném případě by mohlo dojít ve vkladovém řízení, jehož předmětem by byl zápis vlastnického práva na základě potvrzení o 

uzavření smlouvy příklepem, k významným potížím, které by v některých případech (zejména v případě osob se shodným jménem, příjmením a datem 

narození, kterých v současnosti v České republice existuje cca 3 %) mohly vést až k zamítnutí vkladu.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

Společní účastníci dražebníka při zápisu do dražby informují, v jakých podílech či 

vlastnickém režimu hodlají předmět dražby nabývat. Výše spoluvlastnických 

podílů či vlastnického režimu bude náležitostí potvrzení o uzavření smlouvy 

příklepem.

Zároveň bude doplněno, že je-li předmětem dražby nemovitá věc zapsaná v 

katastru nemovití, osoby a věci musejí být v potvrzení o uzavření smlouvy 

příklepem označeny údaji podle katastrálního zákona.

49 ČÚZK § 23 Z

K § 23 

Požaduji jednoznačně stanovit, kdo se může domáhat neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem obdobně, jako je tomu v § 51, a výslovně vymezit okruh 

účastníků soudního řízení. Rovněž požaduji vyřešit situaci, která nastane v důsledku vydání rozhodnutí soudu o určení neplatnosti smlouvy tak, aby 

nebylo pro potřeby zápis do katastru nutné znovu žalovat – tentokrát na určení vlastnictví. Vzhledem k ustálené judikatuře týkající se jak nemožnosti 

zápisu do katastru na základě rozhodnutí o neplatnosti dražby (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 5207/2007), tak nemožnosti zápisu 

na základě rozhodnutí soudu, kterým se určuje neplatnost smlouvy (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 139/2001, sp. zn. 22 Cdo 

320/2001, sp. zn. 28 Cdo 1770/2003 a řada dalších), by rozhodnutí soudu, který by byla určena neplatnost smlouvy uzavřené příklepem, nemohlo být 

listinou, na jejímž základě by bylo možné do katastru nemovitostí znovu zapsat původního vlastníka. Požadujeme proto vyřešení situace tak, aby vznikla 

vhodná listina pro zápis do katastru (a to nejenom pro účely vlastního zápisu vlastnického práva původního vlastníka, ale také pro účely zápisu 

poznámky, která v průběhu soudního řízení upozorní třetí osoby na možnost, že nabývají právo od „nevlastníka“), a to například tím způsobem, že na 

konci textu odstavce 2 bude doplněna věta „Byla-li předmětem dražby nemovitá věc, musí se ten, kdo se domáhá vyslovení neplatnosti smlouvy 

uzavřené příklepem, společně domáhat i určení vlastnického práva k předmětu dražby.“.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno 

částečně

Na základě této připomínky a připomínek jiných připomínkových míst budou v 

daném ustanovení vyjmenovány konkrétní osoby aktivně legitimované k podání 

návrhu na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, což pokryje 

naprostou většinu případů. Zároveň však zůstane ponecháno oprávnění osoby, 

která má na podání návrhu na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem 

zájem hodný právní ochrany, k podání tohoto návrhu. Tím budou pokryty i 

všechny ostatní případy, které by při taxativním výčtu aktivně legitimovaných 

osob mohly být opomenuty a současně tím nedojde k přílišnému zatížení soudů, 

neboť v naprosté většině případů nebude třeba zkoumat, zda daná osoba onen 

zájem hodný právní ochrany má. 

S návrhem, aby rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy mohlo být vkladovou 

listinou bez nutnosti následné žaloby o určení vlastnictví, lze obecně souhlasit. 

Nicméně řešení pouze pro smlouvy uzavřené příklepem v dražbě by nebylo příliš 

koncepční, neboť v případech klasických kupních smluv by zde nutnost následné 

určovací žaloby zůstala, tudíž by se uplatňoval rozdílný přístup pouze na základě 

rozdílnosti způsobu uzavření smlouvy. Nadto se nám konstrukce, v níž by byl 

žalobce zákonem nucen k využití svého práva (že se musí domáhat určení 

vlastnického práva), nejeví jako ústavně konformní.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



50 ČÚZK § 25 Z

K § 25

Požaduji vyřešit návaznost na zákon o elektronické identifikaci, zejména doplnit, že identifikace účastníků dražby musí být provedena podle tohoto 

zákona, a to s úrovní záruky vysokou. V opačném případě by nebylo prokazatelné, kdo skutečně smlouvu uzavřel a dražebník by to ani nemohl potvrdit.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Není zcela zřejmé, kam požadavek na identifikaci s úrovní záruky vysokou 

směřuje, avšak připomínka se pravděpodobně týká režimu přihlašování uživatelů 

do elektronického dražebního systému. Zde bude navázáno na současnou praxi, 

upravenou ve vyhlášce č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při 

elektronické dražbě, kdy je dražebník obecně povinen vyžadovat po zájemci o 

účast v dražbě prokázání totožnosti. Podotýkáme, že v současnosti neexistuje 

elektronický ekvivalent úředně ověřeného podpisu, nicméně očekáváme, že do 

počátku účinnosti zákona o dražbách tento v gesci Ministerstva vnitra vznikne.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

51 ČÚZK § 43 odst. 1 Z

K § 43 odst. 1

Požaduji doplnit jako překážku provedení dražby i vykonatelné rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné moci, kterým bylo zakázáno s předmětem dražby 

nakládat. V současné době tato překážka provedení veřejné dražby vyplývá z ustanovení § 46 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb. Obdoba tohoto 

ustanovení není v návrhu obsažena, čímž však dochází k nevhodnému zúžení překážek, které brání provedení nucené dražby. Nově by tak bylo možné 

veřejnou dražbu provést např. v situaci, kdy byl předmětný majetek postižen rozhodnutím o zajištění majetku ve věcech trestních, což je jistě nežádoucí.

Rovněž požaduji vyřešit, zda je možné nucenou dražbu provést v jiných případech, kdy je vlastník nemovitosti omezen v nakládání, navrhovatel dražby 

však nikoliv – např. v situaci, kdy bylo zahájeno vyvlastňovací řízení.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

Ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) bude dáno do souladu se zněním § 12 a 

formulováno obecněji – „vyjde najevo“. Dále bude doplněna překážka dražby 

spočívající v tom, že by provedením dražby došlo k porušení zákona, které by 

bylo důvodem vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené v dražbě. Kromě toho 

bude rozšířeno písm. f) tak, aby se vztahovalo i na např. zajištění majetku v 

trestním řízení - bude vloženo "...nebo jiné rozhodnutí orgánu veřejné moci...".

52 ČÚZK § 49 odst. 2 Z

K § 49 odst. 2

Požaduji slovo „vzniku“ zrušit.

Odůvodnění:

Pořadí uspokojování pohledávek patřících do téže skupiny by se mělo řídit pořadím upraveným v občanském zákoníku nebo vyplývajícím ze zvláštních 

předpisů. I podle důvodové zprávy je uvedení právní úpravy veřejných dražeb do souladu s občanským zákoníkem jedním z hlavních principů 

navrhované právní úpravy. Občanský zákoník přitom přinesl do oblasti pořadí věcných práv významné změny, na které návrh zákona nereaguje.

Konkrétně 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 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 rozdělení výtěžku dražby. 

Navrhovaný 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 § 49 

návrhu zákona o dražbách. Ochrana legitimních očekávání a dobré víry nabyvatelů vycházejících z údajů veřejnoprávní evidence přitom patří k 

podstatným znakům materiálního právního státu.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

53 ČÚZK § 51 odst. 1 Z

K § 51 odst. 1 

Požaduji doplnit, kdo má být účastníkem soudního řízení o neplatnost smlouvy uzavřené příklepem v nucené dražbě, a dořešit souvislosti týkající se 

zápisu do katastru. Podrobněji viz připomínka k § 23.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Otázku účastenství nepovažujeme za nutné řešit, postačí právní úprava v 

procesních předpisech. Blíže viz vypořádání připomínky k § 23.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

54 ČÚZK
nad rámec 

návrhu
Z

Nad rámec předloženého návrhu

Požaduji doplnit část třetí, která zní:

„ČÁST TŘETÍ

Změna katastrálního zákona

§ 60

V § 23 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 87/2017 Sb., se za slovo „provedení“ 

vkládá slovo „nucené“ a slovo „nedobrovolné“ se zrušuje.“. 

Tato připomínka je zásadní.

Zároveň s tímto navrhuji změnit nadpis zákona takto: 

„ZÁKON

ze dne ……………. 2019,

o dražbách a o změně některých dalších zákonů (zákon o dražbách)“.

Akceptováno jinak

Vzhledem k potřebě novelizace dalších zákonů bude připraven návrh změnového 

(doprovodného) zákona, který bude obsahovat také návrh novely katastrálního 

zákona.

Vyjádření k vypořádání

ČÚZK souhlasí s vypořádáním.

55 ČÚZK § 20 Z

K § 20

Požaduji vyjasnit, zda i v případě, kdy je předmětem dražby věc zapsaná ve veřejném seznamu, je předpokladem nabytí vlastnického práva uhrazení ceny 

dosažené vydražením. Z navrhovaného znění to neplyne. 

Tato připomínka je zásadní.

Pokud je i v tomto případě podmínkou nabytí vlastnictví uhrazení kupní ceny, je namístě dořešit další souvislosti týkající se její úhrady a vzniku 

vlastnického práva – viz připomínka k § 22 odst. 2.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



56 ČÚZK § 36 odst. 4 Z

K § 36 odst. 4

Požaduji ustanovení uvést v následujícím znění:

„(4) Je-li předmětem nucené dražby nemovitá věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, a nebyla-li vydražena nebo nebyla-li zaplacena 

cena dosažená vydražením a nekoná-li se opakovaná nucená dražba, upustil-li dražebník od nucené dražby nebo neprovedl-li dražebník dražbu pro 

překážky uvedené v § 43 odst. 1, oznámí to dražebník bez zbytečného odkladu příslušnému katastrálnímu úřadu k výmazu poznámky o uzavření 

smlouvy o provedení nucené dražby; podpis dražebníka na oznámení musí být úředně ověřen.“.

Odůvodnění:

Je třeba upřesnit formulaci tak, aby neukládala katastrálním úřadům činit to, co již vyplývá z katastrálního zákona. Rovněž je třeba doplnit překážky v 

konání nucené dražby podle § 43 odst. 1. Slova „nebo byla-li vyslovena neplatnost smlouvy uzavřené příklepem“ jsou nadbytečná, neboť v době, kdy je 

rozhodnuto o neplatnosti smlouvy příklepem, je poznámka o uzavření smlouvy o provedení nucené dražby již vymazána a v katastru nemovitostí je 

zapsán jako vlastník vydražitel, či třetí osoba, na kterou vydražitel vlastnické právo převedl (viz také připomínka k § 23).

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

57 ČÚZK DZ Z

K obecné části, k bodu 3

Požaduji upravit text, který hovoří o tom, že podle sdělení pracovníků právního oddělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního není za 

současného stavu možné v podstatě realizovat dražby nemovitých věcí podle § 1771 s odkazem na to, že chybí písemný titul, na základě kterého by 

katastrální úřad provedl zápis vlastnického práva ve veřejném seznamu. Problém v současné době totiž nespočívá v absenci listiny pro zápis do katastru, 

ale v tom, že postupem podle § 1771 občanského zákoníku nemůže vzniknout smlouva, která má písemnou formu. Toto je správně uvedeno ve zvláštní 

části důvodové zprávy, v odůvodnění k § 2, kde se uvádí, že „v dražbě nemůže být z její podstaty dosaženo písemné formy právního jednání“.  Proto je 

nesprávné i tvrzení, že „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.“ Postupem podle § 1771 

totiž žádná platná smlouva uzavřena nebyla, když nebyla dodržena zákonem stanovená forma pro právní jednání, kterým se převádí věcné právo k 

nemovité věci.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

58 ČÚZK § 15 odst. 2 D

K § 15 odst. 2

Doporučuji vypustit druhou větu – není zřejmé, v důsledku čeho by v dané souvislosti měla, resp. mohla vzniknout škoda, když nedošlo k porušení 

předkupního práva.

Vysvětleno
Škoda může vzniknout např. v případě, kdy dražebník opomene předkupníkovi 

oznámit konání dražby.

59 ČÚZK § 21 odst. 2 D

Rovněž doporučuji, aby potvrzení o uzavření smlouvy příklepem bylo doplněno o náležitost spočívající v potvrzení skutečnosti, že cena dosažená 

vydražením byla uhrazena, případně také kdy a jakým způsobem (pokud mohou být tyto informace v nějakých souvislostech důležité; aktuálně je takto 

vyžadováno v § 31 současného zákona o veřejných dražbách). Ačkoliv uhrazení kupní ceny má podle § 21 odst. 1 předcházet vydání potvrzení, není 

skutečnost, že cena uhrazena byla, ani podmínkou vzniku smlouvy příklepem, ani výslovnou podmínkou vydání potvrzení o uzavření smlouvy. Z 

navrhovaného obsahu potvrzení pak tato skutečnost nikterak nevyplývá, ačkoliv je zásadní pro nabytí vlastnictví (viz § 20).

Akceptováno

60 ČÚZK § 22 odst. 2 D

K § 22 odst. 2

Upozorňuji, že během lhůty pro úhradu ceny, která může být poměrně dlouhá (až 90 dní), může dojít k tomu, že dosavadní vlastník (navrhovatel, resp. 

převodce), ztratí oprávnění nakládat s předmětem dražby, nebo nemovitost zcela pozbude (ať již dobrovolně či nedobrovolně), případně bude předmět 

dražby znehodnocen později vzniklými závadami. Je tedy otázkou, zda v případě nemovitých věcí nekonstruovat kupní smlouvu uzavřenou příklepem 

jako kupní smlouvu uzavřenou s rozvazovací podmínkou pro případ, že by vklad vlastnického práva na základě potvrzení o uzavření smlouvy příklepem 

byl z neodstranitelných důvodů zamítnut, případně že by došlo k následnému zatížení předmětu dražby s výjimkou situace, kdy by s tímto zatížením 

vydražitel výslovně projevil souhlas (bylo by na vydražiteli, aby vyhodnotil, zda by i za nově nastalých podmínek měl o nemovitost za danou cenu 

zájem). 

Rovněž dávám ke zvážení, zda smlouvu vzniklou procesem dražby nekonstruovat jako smlouvu uzavřenou s výhradou vlastnického práva, přičemž tato 

výhrada by byla zřízena jako věcné právo. V takovém případě by totiž v mezidobí mezi příklepem a uhrazením ceny mohla být do katastru zapsána 

alespoň výhrada vlastnického práva. To by však předpokládalo, že potvrzení o uzavření smlouvy by bylo vydáváno před zaplacením kupní ceny a 

obsahovalo by i uvedení toho, že se jedná o kupní smlouvu uzavřenou s výhradou vlastnického práva zřízenou jako právo věcné. Pro zápis vlastnického 

práva do katastru by pak vedle potvrzení o uzavření smlouvy bylo potřebné přiložit také potvrzení o úhradě ceny dosažené vydražením. 

Je zřejmé, že přechod k pojetí nabytí v dražbě coby nabytí na základě smlouvy není v těchto souvislostech dostatečně promyšlený (přístup je v zásadě 

stále stejný jako doposud, to však smluvnímu pojetí nabytí v dražbě neodpovídá) a nejsou smysluplně využity možnosti vyplývající z nové 

občanskoprávní úpravy, které umožňují lépe zajistit pozici smluvních stran v období do vzniku vlastnického práva.

Akceptováno jinak

Na základě této připomínky bude doplněno právo vydražitele odstoupit od smlouvy uzavřené příklepem 

v případě, že v době od uzavření smlouvy příklepem do nabytí vlastnického práva k předmětu dražby 

vydražitelem nastane skutečnost, která brání převodu vlastnického práva k předmětu dražby (toto právo 

se tak bude týkat všech případů nabytí věci v dražbě, nejen pouze případů, kdy předmětem dražby bude 

nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí). Toto řešení se jeví jako vhodnější než automatický zánik 

účinků smlouvy na základě rozvazovací podmínky. Je lepší ponechat na vydražiteli, ať si s ohledem na 

závažnost vady posoudí, zda od smlouvy v daném případě odstoupí, či nikoliv - pokud by posléze 

odpadla překážka bránící převodu (předběžné opatření bude zrušeno, bude ukončena exekuce, aniž by 

došlo ke zpeněžení předmětu dražby v exekuci apod.), bylo by možné v případě nadále existující 

(původní) smlouvy podat na jejím základě nový návrh na vklad (původní smlouva uzavřená příklepem 

by byla platná, tudíž by převodu na vydražitele nemělo nic bránit – viz např. rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 19. 4. 2006, sp. zn. 30 Cdo 838/2006, a ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 30 Cdo 2640/2009). 

Pokud by mělo v těchto případech bez dalšího docházet k zániku účinků smlouvy na základě  

rozvazovací podmínky, strany by  tuto možnost neměly a dražba by se musela konat znovu. Toto řešení 

obstojí i v případě nucených dražeb - i kdyby vydražitel z nějakého důvodu od smlouvy neodstoupil, 

nebránilo by to zpeněžení věci v exekuční dražbě, kam věřitelé budou moci přihlásit své pohledávky 

(uspokojit je z výtěžku zpeněžení věci), a v případě vydaného předběžného opatření zakazujícího 

nakládat s věcí by stejně nebylo možné věc jiným způsobem zpeněžit a uspokojit se tak z jejího 

výtěžku. 

Pokud jde o právní vady (zástavní práva, věcná břemena apod.), které by vznikly v době od udělení 

příklepu do provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na předmětu jiné než nucené 

dražby, bude navrhovatel moci uplatnit práva z vadného plnění dle obecné úpravy v občanském 

zákoníku, tudíž tyto případy není třeba speciálně řešit v předkládaném zákoně. U nucených dražeb by k 

těmto situacím nemělo docházet, neboť v případě, že navrhovatelem bude insolvenční správce,  který je 

osobou s dispozičním oprávněním ve vztahu k majetkové podstatě, jsou úkony dlužníka týkající se 

majetkové podstaty vůči věřitelům neúčinné (§ 246 odst. 2 insolvenčního zákona), v případě 

zpeněžování zástavy na návrh zástavního věřitele platí pravidlo, že zástavní dlužník nesmí právním 

jednáním snižovat hodnotu zástavy (taková právní jednání by byla neplatná) apod. Pokud by nicméně i 

přesto došlo ke vzniku vady na předmětu nucené dražby, měl by vydražitel právo na náhradu škody 

podle § 52 návrhu zákona.

61 ČÚZK § 28 odst. 1 D

K § 28 odst. 1

Navrhuji doplnit písmeno c), které zní:

„c) likvidační správce nebo notář při likvidaci pozůstalosti.“.

Odůvodnění: 

Podle § 231 odst. 1 písm. c) zákona o zvláštních řízeních soudních lze majetek patřící do likvidační podstaty zpeněžit mimo jiné prodejem „ve veřejné 

dražbě provedené dražebníkem podle jiného právního předpisu“. Není důvod, aby tato možnost nezůstala zachována i nadále. Rovněž upozorňuji, že by 

v této souvislosti mělo dojít k novelizaci citovaného ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, pokud jde o terminologické přizpůsobení nové 

právní úpravě (vypuštění slova „veřejných“), a obdobně také § 268 odst. 1 insolvenčního zákona.

Akceptováno jinak

Na základě připomínky Notářské komory ČR bude v § 28 odst. 1 nově vloženo 

písm. b) ve znění: "„b) likvidační správce pozůstalosti nebo notář, který byl 

pověřen jako soudní komisař provedením úkonů soudu prvního stupně v řízení o 

pozůstalosti podle jiného právního předpisu,“.

Na základě připomínky Nejvyššího soudu bude pojem "veřejná dražba" zachován i 

nadále pro dražby podle tohoto zákona.

62 ČÚZK § 28 odst. 2 D

K § 28 odst. 2

Doporučuji větu formulovat pozitivně a výslovně – tj. uvést, že při nucené dražbě lze postupovat pouze anglickým způsobem licitace. Zvolený způsob 

vyjádření, který je negativní, a navíc odkazem do jiné části zákona, je pro uživatele textu značně nekomfortní.

Neakceptováno Negativní i pozitivní formulaci považujeme za srovnatelně srozumitelnou.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



63 ČÚZK § 36 odst. 2 D

K § 36 odst. 2

Navrhuji za slova „musí obsahovat“ doplnit slova „informaci, že jde o nucenou dražbu“. Tento požadavek je výslovně uveden např. v § 35 odst. 2 nebo 

§ 40 odst. 1. Z porovnání uvedených ustanovení s textem § 36 odst. 2 by pak mohlo nechtěně vyplynout, že v oznámení o uzavření smlouvy o provedení 

dražby tato skutečnost nemusí být výslovně vyjádřena.

Akceptováno

Navrhované doplnění textu považujeme za nadbytečné, neboť oznámení o 

uzavření smlouvy o provedení nucené dražby se vyhotovuje pouze v případě 

nucené dražby (na rozdíl od zmiňované smlouvy o provedení dražby a dražební 

vyhlášky). Skutečnost, že se jedná o dražbu nucenou, navíc vyplývá přímo z 

názvu tohoto institutu a především z jeho účelu. Bude však doplněno.

64 ČÚZK § 44 D

K § 44 

Doporučuji slovo „zástavnímu“ nahradit slovem „dražebnímu“. Není zřejmé, proč je v jedné větě použit pojem „dražební věřitel“ a „zástavní věřitel“, 

když by se zjevně mělo jednat o tutéž osobu, použité pojmy však mají různý obsah.

Akceptováno jinak Slovo "dražebního" bude nahrazeno slovem "zástavního".

65 ČÚZK § 46 D

K § 46 

Doporučuji výslovně vyřešit otázku, zda lze opakovat opakovanou dražbu, a tudíž snížit vyvolávací cena na 70 % ze 70 % původní vyvolávací ceny, 

příp. v tomto řetězení dále pokračovat.

Vysvětleno

Opakovat opakovanou dražbu je možné, lze to dovodit např. z textu odstavce 2, 

kde je použito slovo "předchozí", resp. ze skutečnosti, že ustanovení § 46 je 

formulováno obecně tak, aby se nijak neodkazovalo na žádnou dražbu původní či 

první, ale vždy pouze předchozí a následující. Bude zdůrazněno v DZ.

66 ČÚZK § 49 odst. 4 D

K § 49 odst. 4

Požaduji vyřešit, co se stane v případě, kdy byla zaplacena kupní cena, proveden rozvrh a částky předány dražebním věřitelům podle § 49 odst. 4, a 

následně bude návrh na vklad vlastnického práva do katastru zamítnut (s ohledem na lhůtu podle § 18 odst. 1 katastrálního zákona se tak stane nutně až 

po předání částek věřitelům). Vydražitel nenabude nemovitost a kupní cenu mu nebude možné vrátit, neboť dražebník ji již rozvrhl. V případě 

nemovitých věcí doporučuji s rozvrhem vyčkat až do nabytí vlastnického práva.

Akceptováno

67 ČÚZK § 50 odst. 3 D
K § 50 odst. 3

Doporučuji za slova „dlužníkovi a“ vložit slovo „bývalému“.
Akceptováno jinak

Bude zaveden výraz "předchozí vlastník", neboť je přesnější než výraz "bývalý 

vlastník" používaný ve stávajícím zákoně o veřejných dražbách.

68 ČÚZK DZ D
Ke zvláštní části, k odůvodnění k § 12

Doporučuju zvážit, zda má být mezi překážkami provedení držby uvedeno právo zpětné koupě – není zřejmé, proč by mělo provedení dražby bránit.
Akceptováno

69 Hl. m. Praha

§ 6 odst. 2 

písm. a), c) a 

d), § 9 odst. 3 

písm. a), § 10 

odst. 1 písm. 

a) až h), § 21 

odst. 2 písm. 

c), § 26 odst. 

1 písm. d), § 

35 odst. 2 

písm. a), § 40 

odst. 1 písm. 

a), c) a e) a 

odst. 3 písm. 

c) a d), § 43 

odst. 1 písm. 

a), b), d) a e), 

§ 49 odst. 1 

písm. b), § 50 

odst. 2 písm. 

f), § 55 odst. 

1 písm. b) a 

odst. 3 písm. 

a)

D

k § 6 odst. 2 písm. a), c) a d), § 9 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 1 písm. a) až h), § 21 odst. 2 písm. c), § 26 odst. 1 písm. d), § 35 odst. 2 písm. a), § 40 

odst. 1 písm. a), c) a e) a odst. 3 písm. c) a d), § 43 odst. 1 písm. a), b), d) a e), § 49 odst. 1 písm. b), § 50 odst. 2 písm. f), § 55 odst. 1 písm. b) a odst. 

3 písm. a):

- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku na konci nahradit středníkem

Neakceptováno
Nejedná se o samostatné větné celky, které by bylo třeba oddělovat středníkem 

podle čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády.

70 Hl. m. Praha

§ 2 odst. 1, § 

4 odst. 3, § 9 

odst. 3 písm. 

c), § 15 odst. 

4, § 41 odst. 2 

a § 43 odst. 1 

písm. e)

D

k § 2 odst. 1, § 4 odst. 3, § 9 odst. 3 písm. c), § 15 odst. 4, § 41 odst. 2 a § 43 odst. 1 písm. e):

- v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády normativní odkaz doplnit odkazem na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci jiného 

právního předpisu nebo jeho ustanovení

Neakceptováno

Čl. 45 odst. 4 věta poslední Legislativních pravidel vlády pouze připouští možnost 

doplnit normativní odkaz o poznámku pod čarou.

V současnosti se od uvádění poznámek pod čarou spíše upouští.

71 Hl. m. Praha

§ 3 odst. 3 

písm. a) a § 4 

odst. 2

D

k § 3 odst. 3 písm. a) a § 4 odst. 2: 

- upravit text, neboť podle navrhovaného ustanovení nemusí mít územní samosprávný celek příslušné živnostenské oprávnění, návrh však nepamatuje na 

městské části hlavního města Prahy, potažmo městské části a městské obvody územně členěných statutárních měst, které mají obdobné postavení jako 

obce a kraje, de lege lata však nejsou územními samosprávnými celky; ani tyto subjekty nevykonávají dražby jakožto živnostenskou činnost obdobně 

jako obce a kraje; rovněž tak by se na ně neměla vztahovat povinnost pojištění odpovědnosti

Částečně 

akceptováno

Dojde k úpravě odst. 3, aby dražebníkem byly i městské části hlavního města 

Prahy, neboť ty podle zákona o hl. městě Praze vystupují vlastím jménem. 

Městským částem a městským obvodům jiných statutárních měst zákon o obcích 

takové postavení nepřiznává.

72 Hl. m. Praha § 13 a 25 D
k § 13 a 25:

- v souladu s ostatními paragrafy nadpis uvést pod označením paragrafu
Neakceptováno V obou případech se jedná o skupinové nadpisy nad dvěma paragrafy.

73 Hl. m. Praha

§ 21 odst. 3, § 

30 a § 38 

odst. 1

D
k § 21 odst. 3, § 30 a § 38 odst. 1:

- v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády základní číslovku vyjádřit arabským číslem

Částečně 

akceptováno

V § 21odst. 3 bude slovo "dvě" nahrazeno číslem "2". V § 30 nebude slovo 

"jednom" a v § 38 odst. 1 nebude slovo "jednu" nahrazeno číslem z důvodu 

přehlednosti textu.

74 Hl. m. Praha
§ 55 odst. 1 

písm. b)
D

k § 55 odst. 1 písm. b):

- v souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slova „§ 6 nebo § 35“ nahradit slovy „§ 6 nebo 35“
Akceptováno jinak

Ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) bude vypuštěno s ohledem na připomínky 

Ministerstva vnitra.
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75 Hl. m. Praha § 57 D
k § 57:

- v souladu s čl. 51 odst. 2 a čl. 61 odst. 1 Legislativních pravidel vlády za slova „zákona č. 26/2000 Sb.,“ vložit slova „ o veřejných dražbách,““
Akceptováno

76 Hl. m. Praha § 58 D
k § 58:

- v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel vlády slova „Zrušuje se:“ nahradit slovy „Zrušují se:“
Akceptováno

77 Hl. m. Praha § 59 bod 2 a 5 D
k bodům 2 (Příloze č. 2 písm. a) až c)) a 5 (Příloze č. 3 písm. a) až c)):

- v souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo „nebo“ na konci vypustit
Neakceptováno

Novelizační text je formulován tak, aby svou strukturou odpovídal ostatním 

výčtům ve zmíněných přílohách živnostenského zákona. Z hlediska jednotnosti a 

přehlednosti textu živnostenského zákona je zde potřeba upřednostnit zvolenou 

formu před Legislativními pravidly vlády. Zároveň dojde k přesunu této části do 

samostatného změnového zákona.

78 Jihočeský kraj § 5 odst. 2 D

1. V návrhu ustanovení § 5 odst. 2 doporučujeme, aby bylo taxativně uvedeno, jaké údaje se budou v centrální evidenci dražeb uveřejňovat. Návrh 

počítá pouze s demonstrativním výčtem, který však ponechává značnou volnost při zveřejňování údajů na úvaze ministerstva. Ustanovení není zcela v 

souladu s principy veřejné správy, která má konat jen v rámci mezí zákona. Doporučujeme proto, aby bylo jasně uvedeno, které údaje budou 

zveřejňovány, s tím, že ostatní údaje uveřejňovány nebudou.

Akceptováno

Centrální evidence dražeb bude napojena přímo na registr osob, registr obyvatel, 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí, dále na registr živnostenského 

podnikání. Otázky spojené s centrální evidencí dražeb jsou řešeny v úzké 

spolupráci s odborem eGovernmentu Ministerstva vnitra a celé ustanovení § 5 

zřejmě dozná výrazných změn. Bude taxativně vymezeno, které údaje budou v 

centrální evidenci dražeb uveřejňovány.

79 Jihočeský kraj § 23 odst. 1 D

2. Navrhujeme přepracovat ustanovení § 23 odst. 1 tak, aby nebyl užíván pojem „zájem hodný právní ochran“. Jde o neurčitý právní pojem, který se v 

současné době sice objevuje v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ale jeho užití je směřováno na zjištěný neznámý 

majetek zaniklé právnické osoby (§ 209 občanského zákoníku) a podání návrhu na neplatnost rozhodnutí spolku (§ 258 občanského zákoníku). V tomto 

případě by však jeho užití bylo odlišné.

Jsme přesvědčení, že není vhodné komplikovat právní řád dalším užíváním neurčitého právního pojmu, když v praxi způsobuje problémy i určení 

naléhavého právního zájmu v případě podání žalob na určení (ustanovení § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů).

Nadto nelze opominout, že je tím narušena právní jistota vydražitele, který neví, zda 

i bude právoplatným vlastníkem předmětu dražby, anebo nikoli.

Akceptováno 

částečně

Bude vymezen konkrétní okruh osob, které budou moci navrhnout neplatnost 

dražby (např. předkupník, navrhovatel, účastník dražby), což pokryje drtivou 

většinu všech případů.

Zároveň však zůstane ponechána i obecná formulace o osobě, která bude mít 

právní zájem hodný zvláštní ochrany, čímž budou pokryty i všechny ostatní 

případy, které by při taxativním výčtu osob mohly být opominuty. Tím nedojde k 

přílišnému zatížení soudů, neboť v naprosté většině případů nebudou muset 

zkoumat, zda daná osoba má onen "zájem hodný právní ochrany".

80 Jihočeský kraj § 25 odst. 5 D

3. Ve vztahu k návrhu ustanovení § 25 odst. 5, které předpokládá odeslání každému účastníkovi dražby informaci o ukončení dražby na adresu jeho 

elektronické pošty, uvádíme, že ačkoli je běžná elektronická komunikace (e-mail) dnes považována za standardní způsob komunikace, stále jde o 

komunikaci, která je primárně nezabezpečená a velmi snad napadnutelná a lze ji podvrhnout. Toto by také mělo být bráno v úvahu.

Vysvětleno

Skutečnost uvedenou v připomínce bereme v úvahu. Zasílaná informace o 

ukončení dražby je skutečně pouze dodatečnou informací, s níž se nespojují žádné 

právní následky. Každý si bude moci vždy ověřit v daném elektronickém 

dražebním systému, zda je informace o ukončení dražby pravdivá.

81 Jihočeský kraj § 31 D

4. Nesouhlasíme s navrženou posloupností forem doručování tak, jak je uvedena v návrhu § 31. Ten předpokládá doručování primárně v listinné podobě 

s dodejkou, teprve až poté následuje dodání do datové schránky.

Tento postup je v rozporu s deklarovanou snahou o rozvoj egovernmentu digitalizaci v České republice. Doporučujeme proto, aby byla dodržena 

posloupnost doručování podobně jako je tomu v případě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. aby primárně bylo 

doručováno do datové schránky, a teprve v případě, že adresát datovou schránkou nedisponuje, mu bylo doručováno v listinné podobě.

Návrh také do určité míry opomíjí (byť uvádí obecnou formulaci o jiných možných způsobech doručení) i jiné projekty veřejné správy směřující k 

elektronizaci komunikace, a to zejména Portál občana z dílny MV. 

Nadto dle dřívějších vyjádření Ministerstva spravedlnosti k některým aspektům návrhu nového kodexu civilního sporného řízení má být připravován 

obecný zákon 

o doručování.

Vysvětleno

V § 31 odst. 1 se nejedná o posloupnost forem doručování, pouze jsou výslovně 

uvedeny dva způsoby doručování a obecněji uvedeno, jakým způsobem lze 

doručovat i jinak. Dražebník nebude v mnohých případech orgánem veřejné moci, 

ale soukromou osobou-podnikatelem, není proto na místě stanovit mu tímto 

zákonem povinnost přednostně doručovat prostřednictvím systému datových 

schránek. Dražba je soukromoprávní proces vedoucí k uzavření smlouvy 

přiklepem podle občanského zákoníku, nikoliv řízení vedené orgánem veřejné 

moci, v rámci kterého je orgán veřejné moci povinen při doručování písemností 

účastníkům dodržet posloupnost jednotlivých forem doručení, kterou závazně 

stanoví procesní předpisy.

Na základě této připomínky však bude změněno pořadí uvedených způsobů 

doručování tak, aby na prvním místě bylo uvedeno doručování prostřednictvím 

systému datových schránek. (Přestože se jedná nikoliv o normativní změnu, pouze 

o změnu "optickou".)

82 Jihomoravský kraj § 60 D

Připomínka:

K § 60 – Přechodná ustanovení

V § 60 odst. 1 až 3 jsou uvedeny tři možné varianty toho, jakými živnostenskými oprávněními a v jakém rozsahu mohou aktuálně podnikatelé 

disponovat a na základě toho je stanoveno, k jakému rozsahu činnosti v oblasti dražeb budou oprávnění po účinnosti tohoto zákona. V dotčených 

odstavcích jsou uvedeny následující varianty současných živnostenských oprávnění:

a) oprávnění pro koncesovanou živnost v rozsahu „Provádění veřejných dražeb – dobrovolných – nedobrovolných“ (tj. v úplném rozsahu živnosti)

b) oprávnění pro koncesovanou živnost v rozsahu „Provádění veřejných dražeb – dobrovolných“ (tj. v částečném rozsahu pouze pro dražby dobrovolné)

c) oprávnění pro vázanou živnost „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách“

Dle § 60 odst. 5 navrhovaného zákona potom živnostenský úřad provede změny v živnostenském rejstříku podle odstavců 1 až 3.

V citovaných ustanoveních ale není upravena poslední reálná možnost, tj., že podnikatel disponuje živnostenským oprávněním pro koncesovanou 

živnost v částečném rozsahu „Provádění veřejných dražeb – nedobrovolných“. Přestože se jedná o rozsah bezpochyby nepraktický a zdánlivě 

nepravděpodobný, nelze jeho existenci ani do budoucna vyloučit (účinnost zákona je navrhována až na 01.01.2021), jelikož rozsah oprávnění odvisí od 

vůle podnikatele. Z důvodu zachování právní jistoty a zajištění bezproblémového přechodu na novou právní úpravu (ať již z pohledu podnikatelů, tak 

správy živnostenského podnikání) by bylo vhodné popsanou variantu rovněž do přechodných ustanovení zapracovat, aby bylo zřejmé, jakým 

živnostenským oprávnění bude takový podnikatel disponovat po účinnosti navrhovaného zákona a jakým způsobem provede živnostenský úřad změnu v 

živnostenském rejstříku.

Akceptováno jinak

Do textu, který je v připomínkovaném návrhu uveden v § 60 odst. 1, bude 

doplněno »nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání "Provádění veřejných 

dražeb – nedobrovolných“«. 

Text však bude na základě ostatních připomínek zařazen do samostatného 

změnového zákona.
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83 KZPS ČR § 8 odst. 3 D

1. Návrh v § 8, odst. 3 ukládá že „Dražební jistota nesmí činit více než 20 % vyvolávací ceny, nejvýše však 2 000 000 Kč“.

Považujeme navrhované ustanovení jako omezující smluvní volnost mezi navrhovatelem a dražebníkem a je pouze a jedině na navrhovateli (vlastníku, či 

osobě disponující se zpeněžovaným majetkem, aby určoval podmínky, za kterých bude dražebník zpeněžovat k tomu určený majetek.

Akceptováno jinak

Pokud je dražební jistota vyžadována, je podmínkou pro to, aby se zájemce o 

účast v dražbě vůbec mohl dražby účastnit. Smyslem této úpravy je tak 

neomezovat účast na dražbě neúměrně vysokou dražební jistotou. Výši dražební 

jistoty navíc limituje již stávající zákon o veřejných dražbách. I na základě této 

připomínky však bude limit zvýšen z 20 % na 30 %, tedy na výši podle dosavadní 

právní úpravy. Zároveň bude částka 2 000 000 Kč zvýšena na 3 000 000 Kč.

84 KZPS ČR § 17 odst. 2 D

2. Návrh v § 17, odst. 2 ukládá, že „Minimální příhoz musí být uveden v dražební vyhlášce a nesmí přesáhnout 5 % vyvolávací ceny. V průběhu licitace 

může dražebník minimální příhoz snížit“.

Považujeme navrhované ustanovení jako omezující smluvní volnost mezi navrhovatelem a dražebníkem a je pouze a jedině na navrhovateli (vlastníku, či 

osobě disponující se zpeněžovaným majetkem, aby určoval podmínky, za kterých bude dražebník zpeněžovat k tomu určený majetek, navíc když v 

následném ustanovení v rámci holandské dražby smluvní volnost mezi stranami návrh přiznává („pokud má licitace probíhat holandským způsobem, musí 

to být výslovně ujednáno ve smlouvě o provedení dražby a uvedeno v dražební vyhlášce“

Neakceptováno

Minimální příhoz je limitován za účelem neomezování účasti v dražbě, resp. 

dosažení co nejvyšší účasti zájemců o vydražení věci a (s tím související) co 

nejvyšší ceny dosažené vydražením.

85 KZPS ČR § 17 odst. 2 D
3. Návrh v § 17, odst. 2 ukládá že „Dražba ukončená podle odstavce 1 písm. c) bude zahájena znovu”

S ohledem na dosud vžitý a ustálený pojem „opakovaná dražba“ a pojem je užit i v § 46 návrhu, navrhuje tento pojem zahrnout i do tohoto ustanovení.
Neakceptováno

V tomto případě se nejedná o opakovanou dražbu, neboť ta je definována jako 

nucená dražba, v níž nebyl udělen příklepem nebo v níž nebyla uhrazena cena 

dosažená vydražením (§ 46 odst. 1), ale o dokončení původní dražby v náhradním 

termínu z důvodu náhlé nepřekonatelné překážky; ustanovení o opakované dražbě 

se tedy nepoužijí. 

86 KZPS ČR § 20 D

4. Návrh v § 20 ukládá, že „vydražitel se stává vlastníkem předmětu dražby uhrazením ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě. Je-li předmětem 

dražby věc zapsaná ve veřejném seznamu nebo veřejném rejstříku, vydražitel se stává vlastníkem zápisem do takového seznamu nebo rejstříku“.

S ohledem na skutečnost, že dražebník bude vydražiteli vydávat potvrzení o udělení příklepu a vydražitel nemovitosti se stává vlastníkem až zápisem do 

registru, kdy lhůta mezi těmito kroky může být až 30 dní, lze s ohledem na stávající zkušenosti, zejména v insolvencích, předpokládat nárůst 

obstrukčních jednání zpochybňujících výkon dražby, a tak právní jistotu vydražitele.

Neakceptováno

Z připomínky není zřejmé, kam by měla úprava směřovat. Pokud insolvenční 

správce podle stávající právní úpravy realizuje zpeněžení majetkové podstaty 

prodejem mimo veřejnou dražbu [§ 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona], 

tedy na základě úplatné smlouvy, je co se týče okamžiku vzniku vlastnického 

práva v obdobném režimu jako v případě nucené dražby dle návrhu.

Dané ustanovení bude nicméně zřejmě přepracováno na základě připomínky 

ČÚZK.

87 KZPS ČR § 28 D

5. Návrh v § 28 nově zavádí pojem „nucená dražba“, která se  oproti dřívější úpravě nově  vztahuje ke zpeněžování majetkové podstaty dle zákona č. 

182/2006 Sb. s tím, že u dražebníka zpeněžujícího majetkovou podstatu jsou návrhem zpřísňovány podmínky pro výkon této nucené dražby,  ač 

zpeněžení majetkové podstaty z insolvencí v rámci stávající právní úpravy je řešeno v rámci dobrovolné dražby a navrhovatel dražby, insolvenční 

správce,  je chápán jako osoba oprávněná zvláštním zákonem navrhnout dražební proces. Dražebníkem oprávněným zpeněžit majetek z majetkových 

podstat byla dosud osoba oprávněná vykonávat dražbu dobrovolnou. 

Považujeme tuto úpravu za zcela nesystémovou, která nemá oporu v insolvenčním zákoně, který chápe insolvenčního správce jako osobu oprávněnou 

disponovat s majetkem dlužníka v rámci insolvenčním správcem zapsaným majetkem do majetkové podstaty a právě tato změna by jistě přispěla k 

navýšení soudních sporů, kdy dražba by byla chápána ve vztahu k dlužníku jako nedobrovolná,  dlužník byl z tohoto titulu měl nástroje k napadání 

procesu dražby, insolvenčního správce s cílem podlomit právní jistotu vydražitele. Návrh zákona neřeší a nereaguje střet dražeb proti zahájení insolvence 

a exekuce na majetek povinného a vynaložené náklady dražebníka při výkonu dražby, která byla přerušena zahájením insolvence či exekuce (prohlídky, 

znalecký posudek atd.). Dražebník jako podnikající osoba vynakládá prostředky, které mu nejsou hrazeny a jsou mu přičteny k tíži.

Neakceptováno

Návrhem není nijak zasahováno do postavení insolvenčního správce z hlediska 

insolvenčního zákona. Návrhem je sledováno  pouze to, aby insolvenční správce 

dodržoval při realizaci dražby přísnější podmínky, a to i z toho důvodu, že u 

dražeb "dobrovolných" došlo k výrazné liberalizaci celého procesu.

Dlužník má v případě nucené dražby konané na návrh insolvenčního správce 

stejný nástroj k napadání dražby jako u dražby "dobrovolné", kterým je návrh na 

vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, s tím, že možnosti uplatnění 

tohoto institutu jsou v případě nucených dražeb dokonce přísnější než u 

"dobrovolných" dražeb (omezený okruh subjektů oprávněný tento návrh podat, 

kratší lhůta k podání tohoto návrhu).  

Střet dražby s insolvenčním řízením je řešen například v ustanovení § 111 a násl. 

insolvenčního zákona, které limituje nakládání s majetkem náležejícím do 

majetkové podstaty dlužníka poté, co nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Střet dražby s exekučním řízením je řešen především v § 47 

odst. 6 exekučního řádu.

Náklady dražby, která nemohla být dokončena z důvodu vedení insolvence či 

exekuce na týž majetek, jsou u nucené dražby řešeny v § 34 odst. 6 a u 

"dobrovolné" dražby § 7, nedohodnou-li se navrhovatel a dražebník jinak.

88 KZPS ČR § 30 D

6. Návrh v § 30 uvádí, že “Sjednaná výše pojistného plnění pro případ vzniku povinnosti dražebníka nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem 

dražební činnosti musí činit nejméně 5 000 000 Kč na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně 10 

000 000 Kč“.

Považujeme tuto úpravu, zejména z důvodu přesunu výkonu zpeněžení majetku z insolvencí z dobrovolných dražeb do tzv. nucených dražeb za zcela 

nesystémovou, s dopadem na nákladovost činnosti dražebníka, kteří tyto dražby dosud vykonávali. Předkladatel dostatečně nezdůvodnil potřebnost této 

změny. Blíže nezdůvodněným administrativním přesunem výkonu dražeb z insolvencí v rámci dobrovolných dražeb do nucených se takto vytvořila 

překážka bránící výkonu takovýchto dražeb dražebníkům, kteří tuto činnost dosud vykonávali a mají z ní více jak 15 zkušenosti.

Neakceptováno
Z důvodu zvýšení právní jistoty je žádoucí, aby pro dražby konané na návrh 

insolvenčního správce platily přísnější podmínky, a to včetně podmínek pojištění.

89 KZPS ČR § 42 D

7. Návrh v § 42: Upuštění od nucené dražby uvádí, že „dražebník upustí od nucené dražby nejpozději do jejího zahájení také na základě písemné žádosti 

zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek zajištěný zástavním právem k předmětu nucené dražby 

nebo toto zástavní právo zaniklo jiným způsobem“.

Vzhledem k tomu, že pod nucenou dražbu by dle návrhu předkladatele spadala dražba majetkových podstat z insolvencí lze s ohledem na osoby k jejichž 

návrhu na upuštění má dražebník zřetel spadá i dlužník, lze tuto úpravu chápat jako podílení postavení dlužníka, které může v položit základ k podávání 

obstrukčních návrhů, které budou nejenom proces zpeněžení, ale tím i insolvenčního řízení a s následným uspokojením věřitelů, Od věci není i v této 

souvislosti zdůraznit s tím snižování hodnoty zpeněžovaného majetku s zvýšené náklady na správu zpeněžovaného majetku.

Akceptováno
Pro posílení právní jistoty bude v § 42 explicitně doplněno, že toto ustanovení lze 

aplikovat pouze u nucené dražby na návrh dražebního věřitele.

90 KZPS ČR § 46 odst. 1 D

8. Návrh v § 46, odst. 1 Opakovaná dražba uvádí, že „Opakovaná dražba je dražba téhož předmětu nucené dražby u téhož dražebníka následující po 

nucené dražbě, v níž nebyl udělen příklep nebo v níž nebyla uhrazena cena dosažená vydražením“.

Navrhujeme toto ustanovení rozšířit i o případ kdy dražba nebyla provedena z důvodu překážky.
Neakceptováno

V případě náhlé nepřekonatelné překážky není důvodné, aby se na dražbu 

konanou po odpadnutí této překážky vztahovala pravidla platící pro opakované 

dražby podle § 46, například pravidlo o snížené výši vyvolávací ceny, které má 

smysl ve vztahu k dražbám, které byly ukončeny pro neudělení příklepu. Dále viz 

odůvodnění k připomínce č. 235.
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91 KZPS ČR § 55 D

9. Návrh v § 55 Přestupky blíže specifikuje přestupkové jednání dražebníka s tím, že jednotlivé jednání specifikuje a to i se sankcí pro jednotlivé 

přestupkové jednání.

Jako zcela nepřijatelné a neodůvodnitelné považujeme posílení pravomocí odboru veřejných dražeb řešit přestupková jednání dražebníka,  formulování 

přestupkových jednání dražebníka při výkonu jeho činnosti, které dosud nebyly formou přestupkového řízení řešeny a stanovení nepřiměřených sankcí, 

které v mnoha případech mohou být pro dražebníka likvidační a které byly dosud řešeny v rámci pravomocí jednotlivých živnostenských úřadů pouze a 

jedině na podnět odboru veřejných dražeb. Navrhovatel zákona v této souvislosti nepředložil:

a) sumarizaci kontrol provedených pracovníky OVD v uplynulém období,

b) zjištěných členění pochybení dražebníka při výkonu jeho činnosti v uplynulém období, který by odůvodňoval předmětný návrh a korespondoval s 

jednotlivými přestupkovými jednáními dražebníka stanovenými v návrhu, 

c) způsob řešení zjištěných pochybení dražebníka jednotlivými živnostenskými úřady, jejich vyhodnocení, četnost podání OVD orgánům PČR s 

výsledkem jejich řešení.

Neakceptováno

Vzhledem k současnému nevyhovujícímu stavu, který je podrobně popsán ve 

zprávě RIA a důvodové zprávě, je zavedení přestupků u klíčových porušení 

zákona považováno za jeden z hlavních cílů zákona.

Úprava přestupků byla konzultována a revidována na základě připomínek 

Ministerstva vnitra.

92 MD § 4 D
1. Po vzoru § 30 doporučujeme, aby i § 4 obsahoval minimální výši sjednaného pojistného plnění. V případě absence může lehce dojít k tomu, že výše 

způsobené škody/újmy nebude pokryta výší sjednaného pojistného plnění.
Neakceptováno

Vycházíme ze současné praxe, kdy u dobrovolných dražeb není výše pojistného 

plnění zákonem stanovena. Doposud jsme nezaznamenali potíže s nedostatečným 

pojistným krytím. Výše pojistného plnění si dražebníci sjednávají individuálně, a to 

především s ohledem na hodnotu a povahu předmětu dražby. V řadě případů např. 

navyšují pojistné krytí pro konkrétní dražbu majetku vysoké hodnoty.

93 MD § 5 odst. 3 D

2. S ohledem na další ustanovení návrhu zákona (například § 10 odst. 2, § 11 odst. 2 atd.) je zřejmé, že v centrální evidenci dražeb budou povinně 

uveřejňovány údaje o konaných dražbách. Zvolená formulace použitá v § 5 odst. 3, a to „uveřejňuje na základě žádosti“ a „ode dne obdržení žádosti“ 

však evokuje dojem, že je zcela na uvážení dražebníka, zda bude, nebo nebude do centrální evidence dražeb zasílat informace o konaných dražbách. 

Doporučujeme proto, aby došlo k přeformulování § 5 odst. 3 tak, aby bylo zcela zřejmé, že dražebník je povinen informace o dražbách do centrální 

evidence dražeb zasílat.

Akceptováno
Ustanovení bude přeformulováno, aby bylo jednoznačné, že má dražebník 

povinnost informace do centrální evidence zasílat.

94 MD § 8 odst. 4 D

3. V § 8 odst. 4 navrhujeme, aby slova „bez zbytečného odkladu“ byla vypuštěna a nahrazena konkrétním časovým údajem. Například takto: „Osobě, 

která předmět dražby nevydražila, vrátí dražebník poskytnutou dražební jistotu do 5 pracovních dnů ode dne konání dražby.“. Slova „bez zbytečného 

odkladu“ jsou z našeho pohledu neurčitá a oslabují princip právní jistoty.

Neakceptováno

U vrácení dražební jistoty není stanovení pevné lhůty na místě, neboť záleží, 

jakým způsobem byla dražební jistota složena. U hotovosti se dražební jistota 

vrací zpravidla okamžitě po dražbě. Pokud by byla stanovena pevná lhůta např. 2 

dny, bude to pro hotovost příliš dlouhá doba, zatímco pro vrácení bezhotovostní 

platby (s přihlédnutím např. k možným svátkům) to může být lhůta hraniční.

95 MD § 9 odst. 2 D
4. Ustanovení § 9 odst. 2 by mělo s ohledem na ochranu osobních údajů obsahovat, jaké konkrétní údaje budou do seznamu účastníků dražby 

zapisovány.
Akceptováno

96 MD § 9 odst. 3 D
5. U § 9 odst. 3 doporučujeme, aby zde bylo též uvedeno, že účastníkem dražby nesmí být ani osoba, která je ve vztahu k osobě dražebníka jeho 

manželem, registrovaným partnerem, druhem, sourozencem nebo jiným příbuzným v řadě přímé.
Akceptováno jinak

Dražby se nebude moci účastnit mj. osoba blízká dražebníka provádějícího 

dražbu, osoba, která při dražbě zastupuje dražebníka, a v případě, že je dražebník 

právnickou osobou, osoba, která je členem jeho statutárního nebo jiného orgánu.

97 MD
§ 34 odst. 3 a 

4
D

6. Doporučujeme, aby konkrétní výše odměny byla z § 34 odst. 3 a 4 vypuštěna a vtělena do prováděcího právního předpisu. Tímto krokem bude možné 

lépe a adekvátně upravovat její konkrétní podobu v závislosti na ekonomickém vývoji.
Neakceptováno

V zájmu přehlednosti právní úpravy považujeme za vhodné vtělit dané ustanovení 

přímo do textu zákona. Zároveň nepředpokládáme (s ohledem na ekonomický 

vývoj v posledních 20 letech) takové změny cenové hladiny, které by vyžadovaly 

operativní zásahy do zákona.

98 MF DZ Z

V důvodové zprávě i v materiálu RIA jsou uváděny zvýšené náklady v souvislosti s vytvořením databáze a požadavky na nové zaměstnance kryté ze 

státního rozpočtu. Požadujeme veškeré dopady spojené s přijetím navržené právní úpravy zajistit v rámci dosavadních personálních limitů a objemu 

prostředků na platy, tj. např. reorganizací, zrušením přirozeně utlumených agend, optimalizací personálních procesů, či využitím neobsazených míst v 

kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Do všech relevantních částí materiálu včetně návrhu usnesení vlády požadujeme explicitně uvést, že změny související s přijetím navržené právní úpravy 

budou realizovány bez nároku na zvýšení personálních kapacit a souvisejícího objemu prostředků na platy zaměstnanců a nově zřízenou elektronickou 

centrální evidenci dražeb v kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj. Předpokládáme, že tyto náklady budou pokryty v rámci schváleného státního 

rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu bez dalších nároků na navyšování finančních prostředků.

Akceptováno

99 MF obecně Z

V důsledku odstranění duplicity některých ustanovení předloženého návrhu zákona a občanského zákoníku požadujeme zapracovat další část, a to 

novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. V § 13a odst. 12 tohoto zákona je upravena zvláštní lhůta pro podání daňového přiznání v 

případech, kdy nemovitá věc je prodána v rámci dražby. Předložený návrh zákona o dražbách v § 20 zakotvil specifický způsob nabytí vlastnického 

práva, který má dopady na právní úpravu týkající se podávání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí 

zakotvenou v § 33 odst. 2 písm. a) a b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že v tomto případě se bude vlastnické právo nabývat uhrazením ceny, přičemž dražebník po doložení uhrazení ceny dosažené 

vydražením bude mít povinnost vyhotovit Potvrzení o uzavření smlouvy příklepem 

v písemné podobě, jsme toho názoru, že by bylo vhodné zapracovat do návrhu legislativní změnu § 33 zákonného opatření Senátu v té části dotýkající se 

veřejné dražby. Zároveň vzniká potřeba zapracování přechodného ustanovení pro běh zvláštní lhůty pro podání daňového přiznání. Ministerstvo financí 

nabízí součinnost při zpracování tohoto materiálu.  

Akceptováno

100 MF obecně Z

Dále navrhujeme do předloženého návrhu zákona doplnit novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V § 20 návrhu zákona dochází 

oproti stávající úpravě ke změně okamžiku nabytí vlastnického práva k předmětu dražby. Na tento okamžik je dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o dani z 

přidané hodnoty navázán den, kterým se pro účely této daně považuje dodání zboží za uskutečněné. V této souvislosti nabízíme rovněž spolupráci a 

připojujeme pracovní návrh znění novelizačních bodů zákona o dani z přidané hodnoty a rovněž zde nabízíme součinnost při dopracování konečného 

znění.

Akceptováno
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101 MF obecně Z

Považujeme za vhodné sjednotit postup insolvenčních správců a exekutorů v případě dražeb. Není nám zřejmý důvod, proč by měla existovat dvojí 

úprava jednoho institutu, který by měl vést ke stejnému výsledku, tedy prodej věci s co možná nevyšším výnosem a následné uspokojení věřitelů z 

výtěžku. Nyní postupují exekutoři podle OSŘ, který má do určité míry jiná pravidla a principy, než navržený zákon o dražbách, kterým se mají řídit 

ostatní dražebníci.

Vysvětleno

Tato připomínka není ve vztahu k navrhovanému zákonu relevantní, neboť sám 

insolvenční zákon dává možnost volby v tom, zda budou věci náležející do 

majetkové podstaty dlužníka zpeněženy ve veřejné dražbě, nebo v dražbě 

provedené soudním exekutorem postupem dle občanského soudního řádu a 

exekučního řádu, popřípadě jiným způsobem uvedeným v § 286 odst. 1 

insolvenčního zákona. Z úpravy obsažené v insolvenčním zákoně je tak patrné, že 

úmyslem zákonodárce nebylo sjednotit postup insolvenčních správců a soudních 

exekutorů při prodeji věci ve vlastnictví dlužníka. Tato připomínka tedy směřuje 

spíše k uvedené úpravě v insolvenčním zákoně než ke koncepci nucených dražeb 

dle navrhovaného zákona, které jsou určeny i pro jiné navrhovatele než jen pro 

insolvenční správce.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

102 MF obecně Z

Obecně k systematice zákona:

Požadujeme rozdělení navrhované úpravy na vlastní zákon o dražbách a na tzv. doprovodnou novelu („zákon, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o dražbách“). Tato změna zjednoduší členění zákona – stávající hlavy se označí jako části.

Akceptováno

103 MF § 3 Z

K § 3

Stejně jako je vymezeno, kdo je dražebníkem, je nutné vymezit 

i toho, kdo je v materiálu nazýván dlužníkem, a to i s ohledem ke skutečnosti, že tento pojem se vyskytuje napříč právním řádem v různých významech, 

popř. jako legislativní zkratka (viz např. použití v daňovém řádu).

Neakceptováno

Navrhovaný zákon upravuje dražbu jako zvláštní postup při uzavírání smlouvy 

podle občanského zákoníku (viz § 1771 OZ), z čehož vyplývá, že na otázky 

zvláště zákonem neupravené se subsidiárně použije občanský zákoník. To tedy 

platí i ve vztahu k pojmu "dlužník", kterého návrh zákona chápe, vzhledem k 

absenci odchylné úpravy, ve stejném smyslu jako občanský zákoník, tedy jako 

osobu mající povinnost určitého plnění vůči věřiteli. Z tohoto důvodu je 

nadbytečné pojem "dlužník" v navrhovaném zákoně definovat.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

104 MF § 3 odst. 3 Z

K § 3 odst. 3

V § 3 odst. 3 písm. b) považujeme za věcně i právně nejasnou tu část specifikující předmět dražby organizované a prováděné orgánem státní správy 

nebo ÚZSVM, která je v textu vyjádřena slovy „majetku, s nímž je oprávněn nakládat“. Orgány státní správy (v principu myšleny zřejmě správní úřady, 

což ale z důvodové zprávy neplyne), pokud jsou jako organizační složky státu současně účetními jednotkami, hospodaří (a tedy i nakládají) výlučně s 

majetkem státu, a to v režimu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

Není tedy zřejmé, o jaký (čí) další majetek, s nímž by byly oprávněny nakládat (a na základě kterého zákona), by mělo v navrženém ustanovení jít. 

Důvodová zpráva dané evidentní rozšíření oproti dosavadnímu zákonu č. 26/2000 Sb. nijak nevysvětluje ani nezdůvodňuje. Věcnou opodstatněnost 

sledované části textu proto bude třeba prověřit, a bude-li takové doplnění na místě, bude nezbytné podat konkrétní vysvětlení v důvodové zprávě, 

včetně uvedení názorných příkladů a odkazu na příslušnou zákonnou úpravu. Problém se shodně týká i písmene a), tj. „majetku, s nímž je oprávněn 

nakládat“ ÚSC, ale který přitom není jeho „vlastním“ majetkem.

Vysvětleno

Takto šířeji koncipovaná formulace byla zvolena proto, aby nebylo organizačním 

složkám státu znemožněno dražit majetek, s nímž by dle zvláštního zákonného 

ustanovení byly oprávněny nakládat, jen z toho důvodu, že se nejedná o majetek 

ve vlastnictví státu (byť to pochopitelně bude nejčastější případ). Pokud jde o 

územní samosprávné celky, zákony upravují některé případy, kdy územní 

samosprávný celek může prodat majetek, který není v jeho vlastnictví. V případě 

územních samosprávných celků se může jednat například o nález (§ 1054 odst. 2 

občanského zákoníku) nebo o věcné prostředky podle § 20 zákona o zajišťování 

obrany České republiky. Konkrétní případy budou uvedeny v důvodové zprávě.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

105 MF § 10 Z

K § 10 odst. 2

Požadujeme zasílat dražební vyhlášku, obdobně jako je tomu 

u stávající právní úpravy, též správci daně z důvodů uvedených v připomínce k § 12. 

Dále požadujeme doplnit povinnost zasílat dražební vyhlášku i osobám, v jejichž prospěch na předmětu dražby vázne zástavní právo.

Neakceptováno

Z textu připomínky není zcela jasné, proč by měla být dražební vyhláška 

subjektům uvedeným v připomínce doručována. Naopak v rámci "dobrovolné" 

dražby se doručování dražební vyhlášky uvedeným subjektům jeví jako 

nedůvodné. Tento typ dražby lze co do jeho podstaty přirovnat ke standardnímu 

prodeji věci "napřímo" na základě kupní smlouvy, kdy je zcela na vůli vlastníka, 

zda věc ve svém vlastnictví zcizí třetí osobě; v těchto případech prodávající také 

zásadně nemá povinnost informovat o zamýšleném prodeji všechny subjekty, které 

mají k věci zřízené právo (viz např. v připomínce uvedené osoby, v jejichž 

prospěch je na předmětu dražby zřízeno zástavní právo) či které mají vůči 

prodávajícímu nezajištěnou pohledávku (viz např. v připomínce uvedený správce 

daně). Tyto subjekty by měly dbát svých práv obecně, tedy nikoliv jen na základě 

upozornění, že dlužník hodlá věc ve svém vlastnictví prodat. Kromě toho mají 

dotčené osoby ostatně možnost domáhat se vyslovení neplatnosti smlouvy 

uzavřené příklepem nebo náhrady škody.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.
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106 MF § 12 Z

K § 12

Považujeme za žádoucí zachovat stávající právní úpravu, podle níž dražebník od dražby upustí rovněž v případě, pokud do jejího zahájení byl nařízen 

výkon rozhodnutí nebo exekuce. Tato úprava je logická s ohledem na skutečnost, že u dobrovolné dražby se pohledávky nepřihlašují. Rovněž z důvodu 

právní jistoty je nutné legislativně upravit střet veřejných dobrovolných dražeb s vykonávacím a exekučním řízením vedeným orgány veřejné moci za 

účelem prodeje téhož majetku.

Neakceptováno

Nařízení výkonu rozhodnutí nebo vydání exekučního příkazu spadá mezi 

překážky v konání dražby podle § 12 odst. 1 písm. a), neboť v těchto případech 

není navrhovatel oprávněn s předmětem dražby nakládat, jak stanoví § 324, resp. 

§ 335b odst. 1 písm. a) OSŘ a § 47 odst. 6 EŘ. Proto je nadbytečné tyto případy 

upravovat jako zvláštní překážky v konání dražby. Ze stejného důvodu je 

nadbytečné v zákoně upravovat střet dobrovolných dražeb s vykonávacím, resp. 

exekučním řízením, neboť přednost vedení vykonávacího, resp. exekučního řízení 

plyne z uvedených ustanovení, která zakazují povinnému s věcí, jež je předmětem 

soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, nakládat, tedy i prodat ji v dražbě.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

107 MF § 20 Z

K § 20

Z důvodu právní jistoty požadujeme upravit osud věcných břemen 

a zástavních práv po provedené dražbě a nucené dražbě. Analogickou úpravu osudu těchto práv po dražbě upravují i jiné relevantní zákony, jako je 

občanský soudní řád nebo daňový řád.

Neakceptováno

Otázku zániku věcných břemen a zástavních práv není třeba v zákoně o dražbách 

zvláště upravovat, neboť se subsidiárně použije úprava v občanském zákoníku. 

Pokud jde o věcná břemena, k jejich zániku v důsledku převodu věci v dražbě 

nedojde, neboť se nejedná o důvod zániku věcných břemen podle občanského 

zákoníku (§ 1299 a násl. OZ). Pokud jde o zástavní práva, na otázku jejich zániku 

se použije § 1374 a § 1375 OZ. Po věcné stránce navíc ani nedochází k žádné 

významnější odchylce oproti stávajícímu zákonu o veřejných dražbách.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

108 MF § 49 odst. 2 Z

K § 49 odst. 2

Upozorňujeme, že úprava tohoto odstavce je neaplikovatelná, neboť pořadí zástavního práva zde nemůže být relevantním kritériem, resp. zástavní právo 

nemusí být u všech pohledávek přítomno.

Neakceptováno

U skupin pohledávek zařazených pod písm. a) a b) uvedená situace nenastane, 

neboť v rámci těchto skupin bude dražebním věřitelem vždy jen jeden subjekt: 

oprávněný ze zadržovacího práva v případě pohledávky pod písm. a), osoba 

odpovědná za správu domu v případě pohledávky pod písm. b). Z toho logicky 

vyplývá, že ustanovení § 49 odst. 2 dopadá jen na skupiny pohledávek uvedené 

pod písm. c) a d), které budou vždy zástavním právem zajištěny.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

109 MF § 54 odst. 2 Z

K § 54 odst. 2

Doporučujeme lépe rozpracovat či alespoň podrobněji vysvětlit mechanismus návrhu pozastavení provozu živnosti nebo zrušení živnostenského 

oprávnění. Z textu § 58 odst. 2 živnostenského zákona totiž vyplývá, že živnostenský úřad má povinnost konat na návrh, bez možnosti vlastního uvážení 

Zároveň však § 54 odst. 2 zákona o dražbách zakotví zákonnou fikci, že porušení ustavení § 4, 30 nebo § 49 odst. 4, je vždy (!) „závažným porušením 

povinnosti podle živnostenského zákona“. Ze zákona není zřejmé, zda má kontrolní orgán povinnost jednat vždy, když nastane porušení zmíněných 

ustanovení, nebo zda to záleží na jeho správním uvážení. Důvodová zpráva k zákonu o dražbách sice uvádí, že se jedná o „oprávnění“, ale úprava v § 54 

odst. 2 návrhu zákona o dražbách v kombinaci s § 58 odst. 2 živnostenského zákona vyvolává spíše opačný dojem.

K výše uvedenému podotýkáme, že si nejsme jisti, zda by např. situace, kdy dražebník předá peněžité prostředky dražebním věřitelům ve lhůtě 11 dnů 

namísto zákonem stanovených 10 (porušení § 49 odst. 4 zákona o dražbách), měla vést automaticky k pozastavení provozu živnosti nebo zrušení 

živnostenského oprávnění. Chápeme, že se má v případě § 54 odst. 2 jednat o ochranu před nejzávažnějšími porušeními zákona o dražbách, jejímuž 

zajištění má sloužit jako nevyšší hrozba možnost zrušení či pozastavení živnostenského oprávnění. I z toho důvodu však považujeme za vhodné se na 

tuto právní úpravu více zaměřit. 

Akceptováno

Text bude upraven. § 54 odst. 2 bude z návrhu zákona vypuštěn, neboť na podnět 

bude moci živnostenský úřad zahájit řízení podle §  58 odst. 3 živnostenského 

zákona vždy.

Předání podnětu živnostenskému úřadu ze strany MMR jako kontrolního orgánu 

dostatečně řeší zákon o kontrole.

U dražeb (jiných než nucených), které budou nově jen vázanou živností, navíc 

nebude možné aplikovat § 58 odst. 2 živnostenského zákona.

110 MF DZ Z

V obecné části na straně 1 je ve třetím odstavci bodu 1 zařazena zavádějící informace o novele zákona č. 26/2000 Sb. provedené zákonem č. 51/2016 

Sb. Uvedená novela v principu neposílila možnost využití dražeb při zpeněžení veřejného majetku, nýbrž pouze podpořila využívání dobrovolných 

dražeb při prodejích státního majetku, a to tím, že rozšířila okruh vybraných státních institucí přímo oprávněných k provádění dražby (tedy bez nutnosti 

zajistit si placené služby specializovaného dražebníka) o ÚZSVM. Samotné dražby státního majetku ani před touto novelou vyloučeny ani omezeny 

nebyly a zákon č. 219/2000 Sb. s nimi od nabytí své účinnosti, tj. již od 1. 1. 2001, standardně počítal. Požadujeme proto stávající text odpovídajícím 

způsobem upravit tak, aby nebyl zavádějící.

Akceptováno

111 MF § 5 Z

K § 5

V § 5 odst. 2 větě první je třeba za slova „o dražebnících“ vložit slova 

„, kteří organizují a provádí dražby podnikatelským způsobem, “. Jde 

o nezbytné zpřesnění, protože jinak by věta nekorespondovala s úpravou § 3 odst. 3 navrhovaného zákona. Navíc se domníváme, že cílem uveřejňování 

informací o dražebnících je právě a jen vytvoření přehledu o dražebnících, kteří organizují a provádějí dražbu podnikatelským způsobem. V daném 

směru by bylo vhodné adekvátně doplnit i zvláštní část důvodové zprávy.

Akceptováno jinak

V centrální evidenci dražeb se budou uveřejňovat informace nejen o dražebnících-

podnikatelích, ale i o dražebnících, kteří ke své činnosti nebudou potřebovat 

živnostenské oprávnění. Na základě této připomínky nicméně dojde k úpravě 

předmětného ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že se v centrální evidenci dražeb 

budou uveřejňovat údaje o všech dražebnících.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

112 MF § 21 Z

K § 21

V § 21 odst. 2 písm. b) považujeme za žádoucí prověřit opodstatněnost zahrnutí obvyklé ceny mezi minimální obsahové náležitosti potvrzení 

o uzavření smlouvy příklepem, zejména pokud se tak děje s využitím formulace „a případně jeho obvyklou cenu“. Není totiž zřejmé, o které „případy“ 

uvedení tohoto údaje jako minimální obsahové náležitosti potvrzení by mělo jít, a objasnění neplyne ani ze zvláštní části důvodové zprávy. V principu 

navíc možnost „případného uvedení“ koliduje s podstatou výčtu minimálních požadavků na obsah dokumentu, který by měl být taxativní a „případné“ 

uvedení jakéhokoli dalšího údaje by měl proto spojit jen s konkrétními podmínkami či s dostatečně konkrétně specifikovanou situací. Obecně pak ani 

není jasné, jaký by mohl mít údaj o obvyklé ceně v momentu, kdy již byl předmět dražby vydražen a je známa cena dosažená vydražením, v potvrzení 

ještě nějaký význam.

Akceptováno
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113 MF § 30 Z

K § 30

Ustanovení o povinném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti neřeší limity spoluúčasti pojištěného. Omezení spoluúčasti 

pojištěného je velmi významným regulačním faktorem, neboť povinná pojištění odpovědnosti za škodu se obchází skrze vysokou spoluúčast (i 90%). Při 

vysoké spoluúčasti je pojistné výrazně levnější a pojistná ochrana výrazně nižší, povinné pojištění odpovědnosti za škodu tak přestává plnit svůj účel. 

Navrhujeme stávající znění § 30 označit jako odstavec 1 a doplnit nový odstavec 2 regulující spoluúčast, např. v tomto znění: „(2) Pojištění podle 

odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5 000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.“.

Akceptováno jinak

Na základě této připomínky bude změněno ustanovení § 4, které upravuje 

pojištění dražebníka obecně, tedy s dosahem jak na "dobrovolné", tak nucené 

dražby.

Vyjádření k vypořádání

MF souhlasí s vypořádáním.

114 MF § 40 odst. 4 Z

K § 40 odst. 4 písm. d)

Je třeba upřesnit text ustanovení tak, aby nevzbuzoval pochybnost ohledně toho, kterému orgánu se zašle dražební vyhláška. V této souvislosti nelze 

odkazovat na „příslušný finanční úřad dlužníka“, neboť příslušnost finančního úřadu se může různit podle toho, ke které agendě se její vymezení 

vztahuje. Pokud je zde cíleno na obecnou místní příslušnost správce daně podle § 13 odst. 1 daňového řádu, je třeba výslovně uvést kritéria místa 

pobytu nebo sídla dlužníka. Současně je třeba uvést jak skutečnost, že dražební vyhláška se zasílá finančnímu úřadu (který je pouze jedním z řady 

možných správců daně), tak to, že se zde jedná o finanční úřad v pozici správce daně, což zajistí výkladovou provazbu s pojmy místa pobytu a sídla, 

které jsou v § 13 odst. 1 daňového řádu obecně definovány pro účely správy daní. Konečně je na místě doplnit též povinnost zaslat dražební vyhlášku 

celnímu úřadu, který je vedle finančního úřadu nejvýznamnějším správcem daně v České republice (a rovněž tzv. obecným správcem daně podle § 106 

odst. 1 správního řádu). Navrhujeme následující úpravu textu ustanovení: 

„d) finančnímu úřadu a celnímu úřadu jako správcům daně místně příslušným podle místa pobytu nebo sídla dlužníka; je-li předmětem nucené dražby 

nemovitá věc, též finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází,“.

Akceptováno

115 MF § 49 odst. 1 Z

K § 49 odst. 1 

V navrhovaných skupinách chybí pohledávky zajištěné zástavním právem. Při rozvrhu je nutné zohlednit i tyto pohledávky, jako je tomu 

i v současné právní úpravě.

Akceptováno

Původní formulace byla zvolena proto, že z dikce § 27 odst. 2 vyplývá, že 

pohledávku může do dražby přihlásit kromě osoby odpovědné za správu domu ve 

vztahu k pohledávce související se správou domu a pozemku vůči vlastníku 

jednotky pouze dražební věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním či 

zadržovacím právem k předmětu dražby. Jelikož jsou pohledávky zajištěné 

zadržovacím právem zařazeny do skupiny pod písm. a), jevila se výslovná zmínka 

o zástavním právu u zbytkové kategorie pohledávek zařazených pod písm. d)  

jako nadbytečná. Ustanovení § 49 odst. 1 písm. d) bude nicméně pro 

jednoznačnost upraveno.

116 MF § 2 D

K § 2

Dosavadní zákon č. 26/2000 Sb. obsahuje v ustanovení § 2 přehlednou definici pojmů, které tento zákon používá. Navrhované znění ovšem takové 

přehledné ustanovení postrádá, případně některé pojmy nedefinuje vůbec (např. navrhovatel, vydražitel, aj.).

Akceptováno 

částečně

Návrh zákona vymezuje pojmy, u kterých to bylo shledáno potřebným, jako např. 

pojem "dražba", "elektronická dražba", "dražebník", "centrální evidence dražeb", 

"dražební věřitel", "nucená dražba", "navrhovatel" v případě nucené dražby apod. 

Obsah ostatních pojmů lze dovodit z ustanovení návrhu (to se týká např. pojmu 

"dražební jistota" - viz § 8 odst. 1) nebo za subsidiárního použití občanského 

zákoníku (např. pojem "dlužník"). Obsah pojmu "vydražitel" je zřejmý například z 

§ 20, § 22 odst. 3, § 47 a dalších. Na základě této připomínky a připomínek jiných 

připomínkových míst bude nicméně do textu zákona výslovně doplněno, kdo je 

oprávněn navrhnout provedení jiné než nucené dražby (tedy vymezení osoby 

navrhovatele u jiných než nucených dražeb).

117 MF § 3 odst. 1 D
K § 3 odst. 1

Doporučujeme podrobněji konkretizovat, co se rozumí „dražbou prováděnou podnikatelským způsobem“.
Neakceptováno

Pojmem "dražba prováděná podnikatelským způsobem" se rozumí dražba 

prováděná jako podnikání ve smyslu § 420 OZ, tedy samostatně, na vlastní účet a 

odpovědnost, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku apod. 

Občanský zákoník spojení "podnikatelským způsobem" dokonce na některých 

místech také používá (viz § 1329 odst. 2, § 2523), aniž by jej blíže definoval.

118 MF § 5 odst. 3 D

K § 5 odst. 3

Doporučujeme zakotvit, že ministerstvo v centrální evidenci dražeb uveřejňuje dražební vyhlášky (namísto „informace o dražbách“), aby byla zajištěna 

vazba na ustanovení § 10 odst. 2.

Akceptováno jinak

V centrální evidenci dražeb nebudou uveřejňovány pouze dražební vyhlášky, ale i 

další informace o dražbách – viz ustanovení § 19 odst. 2 a 4, § 22 odst. 4 (nově 

odst. 6), § 23 odst. 3. Proto je potřeba zachovat také obecnější označení. § 5 

odst. 3 bude nakonec užito slov "dražební vyhlášky, dodatky k dražebním 

vyhláškám a jiné dokumenty nebo informace, které je dražebník povinen podle 

tohoto zákona zaslat ministerstvu k uveřejnění".

119 MF § 12 odst. 1 D

K § 12 odst. 1 písm. b)

Omezení, v jakém případě dražebník nemůže provést dražbu, by pravděpodobně nemělo být limitováno pouze tímto zákonem, ale 

i dalšími právními předpisy. Doporučujeme zvážit, zda opravdu limitovat provedení dražby na soulad pouze s tímto zákonem.

Neakceptováno
Rozpory s ostatními právními předpisy, které by přicházely v úvahu, jsou zahrnuty 

pod písm. a). Pokud bude vlastník předmětu dražby omezen podle jiného právního 

předpisu v nakládání s předmětem dražby, užije se právě ustanovení písm. a).

120 MF § 18 odst. 1 D
K § 18 odst. 1

Jak by byl řešen případ, kdy podají nabídku současně dva účastníci, tedy kdy nebude možné určit, který z účastníků byl první?
Akceptováno

Ustanovení bude doplněno ve smyslu, že podá-li více účastníků dražby současně 

nabídku ve stejné výši, rozhodne dražebník losem o tom, komu z nich příklep 

udělí.
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121 MF § 20 D

K § 20

Základní úprava pro převod vlastnického práva u věcí určených jednotlivě přiznává kupujícímu nabytí vlastnictví už okamžikem účinnosti smlouvy (§ 

1099 NOZ), zákon zde tedy vytváří odchylku. Kdo případně ponese nebezpečí škody na věci, než k úplnému zaplacení dojde? Bude to osoba, která 

bude mít předmět v držení?

Vysvětleno

Subsidiárně se použije občanský zákoník. Již samotné ustanovení § 1099 OZ 

předpokládá možnou odlišnou úpravu převodu vlastnického práva, a to mj. jiným 

zákonem, kterým je i nyní navrhovaný zákon. Podle obecného pravidla 

obsaženého v § 2082 OZ na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci 

současně s nabytím vlastnického práva, přičemž nabude-li kupující vlastnické 

právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a 

povinnosti schovatele. Přechod nebezpečí škody na věci je dostatečně upraven v § 

2121 OZ. Podle tohoto ustanovení nebezpečí škody na věci přechází na 

kupujícího převzetím věci. Uvedené ustanovení se použije jak ve vztahu k 

movitým věcem, tak i ve vztahu k věcem nemovitým, nebude-li ujednáno jinak (§ 

2130 ve spojení s § 2131 OZ).

Má-li mít předmět dražby až do jeho převzetí u sebe dražebník, je na navrhovateli 

(prodávajícím), aby si sjednal s dražebníkem smlouvu o úschově, kde může být 

ujednána i povinnost dražebníka-schovatele nahradit škodu, která navrhovateli 

(prodávajícímu) vznikne tím, že před přechodem nebezpečí škody na věci na 

vydražitele (kupujícího) ke škodě dojde.

122 MF

§ 21 odst. 2 

písm. b), § 33 

odst. 2, § 37 

odst. 1, § 48 

odst. 2

D

K § 21 odst. 2 písm. b), § 33 odst. 2, § 37 odst. 1, § 48 odst. 2

V ustanovení § 21 odst. 2 písm. b), § 33 odst. 2, § 37 odst. 1 a § 48 odst. 2 ze sousloví „práv a závad na předmětu dražby váznoucích 

a s ním spojených“ vypadla část sousloví „a s ním spojených“. Doporučujeme terminologicky sjednotit s § 6 odst. 2 písm. a), § 10 odst. 1 písm. c) a § 10 

odst. 3.

Akceptováno

123 MF § 22 odst. 2 D

K § 22 odst. 2

Navrhujeme zvážit zvláštní lhůtu pro úhradu nemovitostí, zejména s ohledem na standardní dobu vyřízení hypotečního úvěru, která je málo kdy kratší 

než 30 dní. Prodloužení lhůty zvýší pravděpodobnost úhrady dosažené ceny, zvýší přístupnost dražby pro spotřebitele, 

a v konečném důsledku tak s vysokou pravděpodobností zvýší i výnos z jednotlivých dražeb. Pokud dražebník zvolí lhůtu při zákonném minimu, může 

to odradit značnou část potenciálních účastníků. 

Akceptováno jinak

Lhůta pro úhradu ceny dosažené vydražením je předmětem dohody navrhovatele 

a dražebníka ve smlouvě o provedení dražby, stanovení lhůty pro úhradu ceny 

dosažené vydražením tedy není ponecháno jen na úvaze dražebníka. Zákon tedy 

nastavuje pouze základní mantinely, rozmezí 10 až 90 dnů vnímáme jako 

dostatečné. Navrhovatel s dražebníkem by měli lhůtu stanovit s ohledem na 

povahu (hodnotu) předmětu dražby tak, aby byla přiměřená a aby přilákali 

dostatečné množství zájemců o dražbu. Je jak v zájmu navrhovatele, tak v zájmu 

dražebníka (je-li jeho odměna stanovena jako podíl z ceny dosažené vydražením), 

aby se dražby účastnilo co nejvíce osob. Lze si však představit i případy, kdy 

navrhovatel potřebuje zpeněžit předmět dražby co nejdříve, a proto stanoví lhůtu 

pro uhrazení ceny dosažené vydražením na 10 dní, přestože tím bude riskovat 

nižší zájem o dražbu a nižší cenu dosaženou vydražením, neboť od dražby odradí 

osoby, které by si teprve obstarávaly finanční prostředky pomocí hypotečního 

úvěru. 

Na základě této připomínky nicméně dojde k přehodnocení lhůty pro úhradu ceny 

dosažené vydražením u nucených dražeb v § 47, neboť dlužník a vlastník 

předmětu dražby by měli být chránění před tím, aby byla navrhovatelem a 

dražebníkem ujednána příliš dlouhá nebo příliš krátká lhůta. Příliš krátká lhůta by 

je mohla poškodit tím, že v dražbě si bude konkurovat méně účastníků dražby, 

příliš dlouhá lhůta by je mohla poškodit tím, že zpeněžení předmětu dražby bude 

oddalováno, zatímco vlastník předmětu dražby nebude moci s majetkem nakládat 

a dlužníkovi pravděpodobně porostou úroky.

124 MF § 25 odst. 1 D

K § 25 odst. 1

Navrhujeme pro maximalizaci výnosu a zvýšení přístupnosti dražeb zvážit delší minimální lhůtu pro podávání nabídek. Lhůta 10 minut se jeví jako krátká 

(byť na lhůtu navazuje mechanismus prodlužování lhůty při příhozu) a zbytečně zvyšuje riziko, že žádný ze zájemců o účast na dražbě nestihne podat 

svou nabídku v takto krátkém časovém úseku 

a dražba tak předčasně skončí. 

Neakceptováno

Jedná se skutečně o lhůtu minimální, která zabraňuje dražebníkovi, aby účelově 

nastavil velmi krátkou lhůtu pro podávání nabídek. Lhůta 10 minut se jeví jako 

dostatečná pro to, aby účastník dražby pohodlně zadal do příslušného pole na 

internetové stránce svou nabídku a potvrdil ji stiskem tlačítka myši. V praxi trvá 

většina elektronických dražeb mezi 20 a 30 minutami. Někdy se však stává, že se 

opakovanými příhozy trvání elektronické dražby prodlouží třeba i na dvě hodiny.

125 MF § 27 odst. 1 D

K § 27 odst. 1

Vhledem k úmyslu subsidiárně aplikovat ustanovení hlavy I na nucené dražby komplexně doporučujeme slova „organizaci a provádění“ vypustit. Tato 

změna zachová zdůraznění vztahu hlavy I a hlavy II jako obecné a zvláštní úpravy a předchází možným výkladovým problémům při určování rozsahu 

subsidiární aplikace ustanovení hlavy I na nucené dražby (např. vyvstává otázka, zda se na nucené dražby aplikuje § 20, tedy zda se v případě určení 

okamžiku nabytí vlastnického práva jedná o organizaci nebo provádění nucené dražby). Jako alternativu navrhujeme vypuštění celého odstavce 1, jelikož 

povaha obecné a zvláštní úpravy vyplývá již ze samotného obsahu ustanovení 

a systematiky zákona.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



126 MF § 31 D

K § 31

Vzhledem k obecné zásadě hospodárnosti řízení, která se promítá i do § 34 návrhu zákona a běžné praxi podle jiných procesních předpisů právního řádu 

České republiky (např. daňový řád, správní řád), doporučujeme jako primární způsob doručování určit doručování do datových schránek, které povinně 

mají zřízeny právnické osoby, některé fyzické osoby a všechny veřejnoprávní korporace. Tento způsob doručování je snadno prokazatelný a výrazně 

levnější než posílání listovních zásilek, které zbytečně zvyšuje náklady celého řízení. Doručování prostřednictvím poštovní služby (či „jiným 

prokazatelným způsobem“) pak výslovně ponechat pouze pro případy, kdy doručení do datové schránky není možné.

Vysvětleno

V § 31 odst. 1 se nejedná o posloupnost forem doručování, pouze jsou výslovně 

uvedeny dva způsoby doručování a obecněji uvedeno, jakým způsobem lze 

doručovat i jinak. Dražebník nebude v mnohých případech orgánem veřejné moci, 

ale soukromou osobou-podnikatelem, není proto na místě stanovit mu tímto 

zákonem povinnost přednostně doručovat prostřednictvím systému datových 

schránek. Dražba je soukromoprávní proces vedoucí k uzavření smlouvy 

přiklepem podle občanského zákoníku, nikoliv řízení vedené orgánem veřejné 

moci, v rámci kterého je orgán veřejné moci povinen při doručování písemností 

účastníkům dodržet posloupnost jednotlivých forem doručení, kterou závazně 

stanoví procesní předpisy.

Na základě této připomínky však bude změněno pořadí uvedených způsobů 

doručování tak, aby na prvním místě bylo uvedeno doručování prostřednictvím 

systému datových schránek. (Přestože se jedná nikoliv o normativní změnu, pouze 

o změnu "optickou".)

127 MF § 33 D

K § 33

Z důvodu terminologické jednotnosti v právním řádu doporučujeme použít namísto pojmu „orgán veřejné správy“ pojem „orgán veřejné moci“, 

používaný například správním řádem a daňovým řádem, nebo pojem „orgán státní správy“, používaný ve stávající právní úpravě.

Akceptováno

128 MF § 34 D

K § 34

Není zcela jasné, proč by měla být maximální výše odměny zastropována, po odečtení nákladů na přípravu a provedení dražby, ve výši 10% z vydražené 

ceny. Právě proto, že režijní náklady dražebníka se ve smyslu § 49 vždy uspokojují jako první, neměla by reálně odměna přesáhnout v základní sazbě 

5%. Takto nastavená odměna je nepochybně proti primárním zájmům oprávněných osob, jejichž pohledávky mají být pokryty z výtěžku dražby, ač se 

důvodová zpráva snaží tvrdit opak.

Akceptováno

129 MF § 39 D

K § 39

Z důvodové zprávy není zřejmé, proč byly z účasti na dražbě vyloučeny tzv. osoby blízké dlužníka. Doporučujeme v tomto směru důvodovou zprávu 

dopracovat a uvést důvody, které k této úpravě vedou.
Akceptováno jinak

Na základě připomínky MPO byla provedena revize tohoto ustanovení a dojde k 

úpravě textu. Zároveň bude odpovídajícím způsobem upravena důvodová zpráva.

Oproti původnímu znění došlo k vypuštění sourozence, registrovaného partnera a 

druha, a to s odůvodněním, že vyloučení těchto osob z účasti na dražbě není 

žádoucí, neboť tyto osoby mohou s ohledem na svůj případný vztah k předmětu 

dražby přispět k dosažení vyššího výtěžku dražby (cena zvláštní obliby). Kromě 

toho ověřit příbuzenské vztahy je pro dražebníka mnohdy nemožné. Nelze navíc 

vyloučit případ, že se např. druh bude účelově účastnit dražby a následně dojde k 

napadení platnosti smlouvy právě z důvodu účasti osoby vyloučené z dražby. 

130 MF § 45 D

K § 45 

Úprava nutnosti osvědčovat průběh dražby notářským zápisem bude zvyšovat náklady dražby. Pokud by tento limit měl být zachován, tak by měl být s 

ohledem na ekonomickou realitu a s ohledem na jakoukoliv případnou nutnost prokazování okolností průběhu dražby navýšen na částku 10 000 000 Kč.
Neakceptováno

Notářská komora ČR uplatnila jako zásadní připomínku naopak požadavek na 

zachování částky, při níž musí osvědčovat průběh dražby notář, ve stávající výši 

podle zákona o veřejných dražbách. Notářská komora ČR poukazuje na vývoj cen 

v období mezi přijetím zákona o dražbách a současností. Zásadní připomínka 

Notářské komory ČR tedy směřuje přímo proti smyslu této připomínky.

Zásadní připomínka Notářské komory nebyla však plně akceptována a oproti 

stávající úpravě dojde ke zvýšení dané částky, nicméně nikoliv na úroveň, která je 

požadována touto připomínkou, ale pouze na 2 500 000 Kč.

131 MF § 49 D

K § 49

V odstavci 1 písm. a) navrhujeme vložit slova „zástavním a“ za slovo „zajištěné“. Věřitelé zajištění zástavním právem mají v rámci uspokojení vždy 

přednostní postavení vůči ostatním věřitelům.
Neakceptováno

Uspokojování pohledávek zajištěných zástavním právem nelze dát na roveň 

uspokojování pohledávek zajištěných zadržovacím právem. Vycházíme totiž z 

logiky ustanovení § 1398 občanského zákoníku, které stanoví, že "[v]ěřiteli, který 

zajistil svou pohledávku zadržovacím právem, náleží z výtěžku zpeněžení 

zadržené věci přednostní uspokojení před jiným věřitelem, a to i věřitelem 

zástavním."

V zájmu lepší srozumitelnosti textu však budou do § 49 odst. 1 písm. d) za slovo 

"pohledávky" doplněna slova "zajištěné zástavním právem".

132 MF obecně D

Dále navrhujeme doplnění nového ustanovení upravujícího postup v případech, při kterých dojde ke krátkodobému přerušení dražby. V praxi může dojít 

k přerušení dražby například z důvodů rušení pořádku při jejím průběhu. Návrh zákona řeší pouze ukončení dražby (§ 19), ale není zde již vymezeno, 

jakým způsobem se dražba může přerušit, jak dlouho může přerušení trvat apod.

Neakceptováno

Návrh zákona úmyslně upravuje pouze náhlé nepřekonatelné překážky a 

krátkodobé narušení dražby nemá ambicí řešit. V praxi nedochází k problémům, a 

nevyvstává proto potřeba právně upravit krátkodobé přerušení dražby, např. pro 

zjednání pořádku v dražební místnosti.

133 MF DZ D

Pokud jde o formulaci hlavních principů nového zákona, je v tomto důvodová zpráva velmi povšechná (například pokud jde o obcházení pravidel v 

praxi). Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto kontrolní orgán má zcela jistě dostatečné množství informací k tomu, aby učinil výslovný konkretizovaný 

závěr, že organizační složky státu žádná pravidla neobcházejí, naopak aktivně přistupují k dodržování pravidel (proškolování zaměstnanců atd.). Zda 

další dražebníci (podnikatelské subjekty, územní samospráva) pravidla nedodržují, je otázkou jinou. Tyto skutečnosti by měly být v důvodové zprávě 

zohledněny.

Akceptováno
DZ bude upravena v tom duchu, že se obcházení a porušování zákona o veřejných 

dražbách dopouštějí především dražebníci-podnikatelé.

134 MF DZ D

Ve zvláštní části v odůvodnění k § 17 doporučujeme doplnit vysvětlení postupu podle § 17 odst. 3, tedy že dražebník může snížit vyvolávací cenu, jen 

bylo-li to ujednáno ve smlouvě o provedení dražby. Jde zejména o to, zda se zde jedná o prostor pro přechod z anglického způsobu licitace na 

holandský způsob licitace. Potřebu vysvětlení v daném směru spatřujeme tím spíše, že v textu sledovaného ustanovení není žádný výslovný odkaz na 

postup podle § 18 uveden. Navíc z odůvodnění k § 18 spíše vyplývá, že holandský způsob licitace by měl být užit (na základě dohody dražebníka a 

navrhovatele) vždy jen od počátku dražby (tj. že by se způsob licitace neměl měnit ve prospěch toho holandského v průběhu dražby zahájené s 

anglickým způsobem licitace).

Vysvětleno

Snížení vyvolávací ceny podle § 17 odst. 3 není přechodem na holandský způsob 

dražby. Tohoto snížení vyvolávací ceny se užívá (i podle nynější právní úpravy) v 

případech, kdy žádný z účastníků dražby nepodá nabídku ani ve výši vyvolávací 

ceny. Pokud některý z účastníků dražby podá nabídku ve výši snížené vyvolávací 

ceny, mohou ostatní účastníci dražby nasledně standardně přihazovat. Postupnými 

příhozy mohou dokonce přesáhnout i původní vyvolávací cenu.
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135 MF RIA D

V bodu 1.3.1 na str. 21 v textu za uvedeným zákonem č. 219/2000 Sb. (třetí odrážka) bude třeba zpřesnit formulaci první věty tak, že za slova „orgány 

státní správy“ budou vložena slova „a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“. ÚZSVM totiž není orgánem státní správy ani správním 

úřadem.

Akceptováno
ÚZSVM je orgánem státní správy, neboť vykonává tzv. fiskální veřejnou správu, 

tj. nakládá a hospodaří se státním majetkem. Nicméně akceptováno.

136 MF RIA D

V bodu 1.5 na str. 30 na třetí řádce odspodu navrhujeme nahradit slova „s majetkem státu“ slovy „s veřejným majetkem“, protože není věcný důvod 

vztahovat předmětný cíl pouze na státní majetek, ale stejně tak 

i na majetek územních samosprávných celků. 

Akceptováno

137 MF RIA D

V bodu 3.1 na str. 37 v rámci varianty 2/subvarianty b) navrhujeme zpřesnit text věty sedmé tak, že slova „pro orgány státní správy“ budou nahrazena 

slovy „pro státní instituce hospodařící s majetkem státu“. Uvedené obecnější vyjádření zahrnuje organizační složky státu i státní organizace. Okruh 

uživatelů stávající a obdobně i navrhované úpravy veřejných dražeb totiž nelze v případě státního majetku zužovat toliko na „orgány státní správy“ a 

ÚZSVM (který navíc v připomínkovaném textu není ani uveden) coby přímo oprávněné dražebníky.

Akceptováno

138 MF RIA D

V bodu 4.4.2 na str. 53 je v rámci prvního odstavce uvedena zavádějící informace, že „povinnost vyhotovit znalecký posudek na cenu v místě 

a čase obvyklou“ vychází mimo jiné i ze zákona č. 219/2000 Sb., „kdy pro zpeněžení by minimální kupní cena (nejnižší podání v dražbě) měla být 

stanovena minimálně ve výši obvyklé ceny podle znaleckého posudku“. Upozorňujeme, že zákon č. 219/2000 Sb. pořizování znaleckých posudků při 

nakládání s majetkem státu výslovně neukládá. Znalecké posudky tak jsou pouze jedním z možných podkladů, které by měly mít organizační složky 

státu a státní organizace při prodeji státního majetku k dispozici v souladu se svojí základní povinností stanovenou v § 14 odst. 1 větě druhé citovaného 

zákona, tj. počínat si tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovaly a neodůvodněně nesnižovaly jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. 

Na tom nic nemění skutečnost, že např. u nemovitostí či technicky složitých nebo jinak specifických movitých věcí se právě znalecké posudky jako 

relevantní podklady nejčastěji využívají. Protože ani z obdobně v textu zmiňovaných zákonů týkajících se ÚSC takováto pravidla doslovně neplynou, 

navrhujeme formulovat sledovanou část textu takto: „U dražeb veřejného majetku (územní samosprávné celky 

a stát) jsou znalecké posudky pořizovány standardně při prodeji nemovitých věcí, ale i jiného majetku v závislosti na jeho povaze, a to s ohledem na 

podmínky týkající se sjednávání kupní ceny, nastavené v příslušných zákonech, tj. zákoně o obcích (obecní zřízení), zákoně 

o krajích (krajské zřízení), zákoně o hlavním městě Praze a zákoně 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podle nichž by minimální kupní cena (nejnižší podání v dražbě) měla odpovídat 

alespoň takové výši, která je v daném místě a čase obvyklá.“.

Akceptováno jinak

Text RIA bude upraven podle připomínky pouze s drobnou formulační změnou v 

první závorce:

"U dražeb veřejného majetku (majetku územních samosprávných celků a státu) 

jsou znalecké posudky pořizovány standardně při prodeji nemovitých věcí, ale i 

jiného majetku v závislosti na jeho povaze, a to s ohledem na podmínky týkající se 

sjednávání kupní ceny, nastavené v příslušných zákonech, tj. zákoně o obcích 

(obecní zřízení), zákoně o krajích (krajské zřízení), zákoně o hlavním městě Praze 

a zákoně o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

podle nichž by minimální kupní cena (nejnižší podání v dražbě) měla odpovídat 

alespoň takové výši, která je v daném místě a čase obvyklá."

139 MF nadpis D V nadpisu odstranit čárku za číslem „2019“. Akceptováno

140 MF § 3 odst. 3 D V § 3 odst. 3 doporučujeme slova „se nepoužije“ nahradit slovem „neplatí“. Neakceptováno

V užívaném pojmosloví vycházíme zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V něm je v případech 

podobných § 3 odst. 3 použit obrat "se nepoužije" více než třicetkrát. Naopak 

vyjádření pomocí slova "neplatí" se v případech podobných § 3 odst. 3 objevuje 

pouze jednou, a to v § 2054 odst. 3 OZ. Častěji se v OZ užívá obrat "to neplatí", 

který však odkazuje na bezprostředně předcházející větu (nebo část věty v případě 

souvětí), a to v rámci stejného odstavce.

141 MF § 41 odst. 1 D V § 41 odst. 1 větě druhé slovo „zahájením“ nahradit slovem „zahájení“. Akceptováno

142 MF § 55 odst. 1 D V § 55 odst. 1 písm. b) odstranit paragrafovou značku před číslovkou „35“. Akceptováno jinak Ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) bude vypuštěno s ohledem na připomínky MV.

143 MF § 55 odst. 3 D V § 55 odst. 3 písm. a) text „b), c), d), e), f), g), h), i), j)“ vyjádřit textem „b) až j)“. Akceptováno jinak
Na základě připomínek ministerstva vnitra došlo ke komplexní revizi ustanovení o 

přestupcích, v jejímž důsledku přestane být tato přípomínka relevantní.

144 MF § 58 D V § 58 slovo „Zrušuje“ nahradit slovem „Zrušují“. Akceptováno

145 MF § 59 D
V § 59 na konci výčtu znění zákonů vložit čárku za slova 

„č. 171/2018 Sb.“.
Akceptováno jinak

Návrh textu akceptován. Text však bude zařazen do samostatného změnového 

zákona.

146 MK DZ D

K Důvodové zprávě, zvláštní část, k § 15

Doporučujeme zmínit specifickou úpravu práva přednostní koupě, která je řešena v § 13 zákona č. 20/10987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. Jde o skutečnost, že před realizací dražby, jejímž předmětem je movitá věc, která je kulturní památkou nebo národní kulturní 

památkou, nebo nemovitá věc, která je národní kulturní památkou, musí být tato věc nejdříve nabídnuta Ministerstvu kultury postupem podle § 13 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a předmětem dražby může být až poté, co Ministerstvo kultury právo 

přednostní koupě vůči vlastníkovi kulturní památky neuplatnilo.

Akceptováno

147 MO § 3 Z

§ 3 požadujeme upravit takto:

„§ 3

Dražebník 

(1) Dražebníkem je ten, kdo organizuje a provádí dražbu jakou svou podnikatelskou činnost.

(2) Dražebníkem dále je

a) územní samosprávný celek, který organizuje a provádí dražbu svého majetku nebo majetku s nímž je oprávněn nakládat,

b) organizační složka státu, státní organizace nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud organizuje a provádí dražbu majetku státu 

nebo majetku, s nímž je oprávněn nakládat.

(3) Dražebník musí mít ke své činnosti příslušné živnostenské oprávnění.

(4) Odstavec 3 se nepoužije, je-li dražebníkem územní samosprávný celek, organizační složka státu, státní organizace nebo Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových.“.

Odůvodnění:

Z navrhovaného znění § 3 jednoznačně nevyplývá, že dražebníkem může být i jiný subjekt než ten, který provádí dražbu podnikatelským způsobem. 

Vzhledem k tomu, že s majetkem státu nakládají téměř všechny organizační složky státu a státní organizace podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je vhodné na místo slov orgán státní správy použít slova 

organizační složka státu nebo státní organizace. 

V navrhované úpravě jsou současně v odstavci 1 nahrazena slova „podnikatelských způsobem“ slovy „jako svou podnikatelskou činnost“, a to z důvodů 

obsahové srozumitelnosti textu (viz vazba k odstavci druhému).      

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno 

částečně.

Ustanovení § 3 bude znít:

"§ 3

Dražebník

(1) Dražebníkem je ten, kdo provádí dražbu podnikatelským způsobem.

(2) Dražebníkem je dále

a) organizační složka státu nebo státní organizace, která provádí dražbu majetku 

státu nebo majetku, s nímž je oprávněna nakládat,

b) územní samosprávný celek, který provádí dražbu svého majetku nebo majetku, 

s nímž je oprávněn nakládat; územním samosprávným celkem se pro účely tohoto 

zákona rozumí i městská část hlavního města Prahy.

(3) Dražebník podle odstavce 1 musí mít ke své činnosti příslušné živnostenské 

oprávnění."

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových není uveden výslovně, neboť 

je podle § 1 odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb. organizační složkou státu. Slova 

"podnikatelským způsobem" zůstala ponechána, neboť vhodněji vystihují smysl 

ustanovení. Je potřeba pod zákon zahrnout i činnost, která bude vykonávána bez 

příslušného veřejnoprávního oprávnění.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



148 MO § 5 odst. 2 Z

K § 5 odst. 1 až 3: 

§ 5 odst. 2 požaduji uvést v tomto znění:  

„(2) V centrální evidenci dražeb ministerstvo vede a v rozsahu údajů vedených v centrální evidenci dražeb jako veřejné evidenci zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup údaje o dražebnících, pro něž je agendovým informačním systémem živnostenský rejstřík. V centrální evidenci dražeb jsou 

o dražebníkovi vedeny údaje v tomto rozsahu:

a) jméno a příjmení, 

b) adresa sídla, je-li dražebník právnickou sobou, nebo, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa bydliště, je-li odlišná od adresy místa 

pobytu, je-li dražebník podnikající fyzickou osobou, 

c) identifikační číslo osoby,

d) předmět podnikání;

údaje vedené podle písmene b) jsou vedeny v neveřejné části centrální evidence dražeb.“.               

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava § 5 odst. 2 je jednak upřesněním textu z hlediska terminologie používané pro informační systémy veřejné správy, jednak 

koresponduje s podmínkami vedení údajů v Registru živnostenského podnikání, tedy respektuje s přihlédnutím k Registru jako zdrojovému systému pro 

údaje v předmětné evidenci, že některé údaje jsou vedeny ve veřejné části Registru, jiné v jeho neveřejné části. 

V této souvislosti ještě upozorňuji, že navržená úprava vychází pro označení jednotlivých údajů z jejich označení podle návrhu zákona, což však 

nekoresponduje s označením obsahově shodných údajů podle Registru živnostenského podnikání (adresa místa trvalého pobytu, jméno – resp. jméno, 

popřípadě jména, příjmení apod.). Obdobně je nutné terminologicky sjednotit také označení údajů uvedených v § 10 (tedy např. adresa místa pobytu, 

adresa místa bydliště, jméno, popřípadě jména, příjmení).       

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak.

Centrální evidence dražeb bude napojena přímo na registr osob, registr obyvatel, 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí, dále na registr živnostenského 

podnikání. Okruh údajů o dražebnících bude definován. Otázky spojené s centrální 

evidencí dražeb jsou řešeny v úzké spolupráci s odborem eGovernmentu 

Ministerstva vnitra.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

149 MO obecně Z

V celém návrhu zákona je nutné upřesnit stanovované lhůty, neboť zejména v případě dražeb je vysoká míra lhůt stanovená slovy „přiměřeně“, „v 

dostatečném časovém předstihu“, „bezprostředně“, nebo „bez zbytečného odkladu“ velmi riziková pro provádění jednotlivých úkonů (viz např. § 8 odst. 

4, § 13, § 16).      

Odůvodnění:

Pro dražby není vhodné, aby lhůty s jejich realizací spojené byly stanoveny ne zcela předvídatelným způsobem, vycházejícím ze subjektivního stavu věci. 

Taková praxe vždy znejišťuje účastníky dražby a vyvolává nejednotné postupy.            

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Zákon používá konkrétně stanovené lhůty pouze u klíčových kroků dražebního 

procesu (a zejména v oblasti dražeb nucených), v ostatních případech postačuje 

použití neurčitých lhůt - v souladu s používáním neurčitých právních pojmů a lhůt 

v občanském zákoníku a vzhledem ke snaze úpravu dražeb liberalizovat a umožnit 

její pružné používání. Nejčastěji je v návrhu obsažena lhůta "bez zbytečného 

odkladu", jejíž použití je nutné kvůli značné variabilitě okolností, které mohou při 

dražbě nastat. Např. u vrácení dražební jistoty (§ 8 odst. 4) není stanovení pevné 

lhůty na místě, neboť záleží, jakým způsobem byla dražební jistota složena. 

Dražební jistota složená v hotovosti se vrací zpravidla okamžitě po dražbě. Pokud 

by byla stanovena pevná lhůta např. 2 dny, bude to pro hotovost příliš dlouhá 

doba, zatímco pro vrácení bezhotovostní platby (s přihlédnutím např. k možným 

svátkům) to může být lhůta hraniční.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

150 MO § 9 odst. 2 Z

§ 9 odst. 2 požaduji upravit takto:

„(2) Dražebník zapíše do seznamu účastníků dražby zájemce o účast v dražbě, který nejpozději do zahájení dražby dražebníkovi prokázal svou totožnost 

a prokázal, že složil dražební jistotu, byla-li požadována.“.

Odůvodnění:

Z navrženého textu zákona výslovně nevyplývá povinnost účastníka dražby prokázat, že složil dražební jistotu.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Není záměrem stanovit zájemci o účast v dražbě povinnost prokázat složení 

dražební jistoty. Podstatná je skutečnost, že zájemce o účast v dražbě dražební 

jistotu složil, nikoliv skutečnost, že doloží doklad o jejím složení. V dnešní době 

má dražebník možnost ověřit zůstatky na účtech online, proto považujeme 

požadavek na dokládání ze strany zájemce o účast v dražbě za nadbytečný, přežitý 

a příliš formalistický. Pro ověření poskytnutí dražební jistoty bude mít dražebník 

dostatečný časový prostor, neboť podle navržené úpravy § 8 bude možné lhůtu 

pro složení dražební jistoty omezit, a to tak, že mezi posledním dnem této lhůty a 

dnem konání dražby nesmí být více než 2 pracovní dny; pokud bude dražebníkem 

organizační složka státu, státní organizace nebo územní samosprávný celek (viz § 

3 návrhu zákona), pak to budou 4 pracovní dny.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

151 MO § 10 odst. 1 Z

§ 10 odst. 1 požaduji upravit takto:

• V uvozující části odstavce 1 na konci textu doplnit slovo „zejména; alternativně by bylo možné v odstavci 1 doplnit písmeno 1) v tomto znění: „l) další 

údaje o draženém majetku, které dražebník považuje za nezbytné uvést.“;

• V písmenu c) doplnit odkaz na jiné právní předpisy zakládající zvláštní režim hospodaření s draženým majetkem.

Odůvodnění:

V řadě případů je třeba do dražební vyhlášky uvést i další údaje o draženém majetku než jen ty, které vymezuje návrh zákona. Dražebníkovi však není 

možnost doplnit dražební vyhlášku návrhem zákonem dána. Zvláštní režim hospodaření a nakládání s majetkem je dán např. také zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to pro pozemky ve zvláště chráněných územích.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak

Ustanovení stanoví výčet povinných minimálních náležitostí, které musí dražební 

vyhláška obsahovat. To však nijak neomezuje dražebníka, aby do dražební 

vyhlášky uvedl jakékoliv další doplňující informace, pokud to považuje za vhodné. 

Připomínáme, že v této oblasti se jedná o oblast soukromého práva, kdy podle čl. 

2 odst. 4 Ústavy může každý činit, co není zákonem zakázáno. Návětí § 10 odst. 

1 bylo ponecháno a písm. c) (nově označené jako d) bylo  ponecháno v původním 

znění.

I na základě této připomínky však došlo k rozšíření náležitostí dražební vyhlášky 

o nové písm. p) ve znění "zvláštní ujednání kupní smlouvy nebo smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, která má být příklepem uzavřena, jsou-li ujednána ve 

smlouvě o provedení dražby nebo jsou-li dražebník a navrhovatel toutéž osobou". 

Ustanovení cílí na uvedení podmínek, které si navrhovatel vymínil, nebo které 

dražebník přímo ze zákona (např. z titulu zvláštního režimu, kterému předmět 

dražby podléhá) považuje za nutné do dražební vyhlášky uvést.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.
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152 MO § 10 odst. 2 Z

§ 10 odst. 2 požaduji upravit takto:

„(2) Dražebník zašle dražební vyhlášku ministerstvu k uveřejnění v centrální evidenci dražeb minimálně pět pracovní dní přede dnem jejího uveřejnění v 

této evidenci. Dražební vyhláška musí být v centrální evidenci dražeb uveřejněna alespoň po dobu 15 dnů přede dnem zahájení dražby; pro předměty 

dražby podléhající rychlé zkáze může dražebník tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Dražebník dále dražební vyhlášku uveřejní na místě veřejnosti snadno 

dostupném, zejména na internetu a v případě elektronické dražby vždy na internetové adrese, kde bude dražba probíhat.“.

Odůvodnění:

V návrhu zákona chybí stanovení lhůty pro zaslání dražební vyhlášky k uveřejnění v centrální evidenci dražeb, a to tak, aby byly Ministerstvu pro místní 

rozvoj ponechány návrhem zákona požadované dva dny na její uveřejnění.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak

Formulace věty první § 10 odst. 2 byla upravena takto: "Dražebník zajistí 

uveřejnění dražební vyhlášky v centrální evidenci dražeb postupem podle § 5 

odst. 3 tak, aby v ní byla uveřejněna alespoň po dobu 15 dnů přede dnem 

zahájení dražby."  Z upravené formulace vyplývá povinnost dražebníka zajistit, 

aby byla dražební vyhláška uveřejněna min. 15 dnů před zahájením dražby. Zákon 

Ministerstvu pro místní rozvoj v § 5 ukládá uvěřejňovat všechny informace (tedy 

nejen dražební vyhlášku) do 2 pracovních dnů od jejich obdržení. Dražebník tedy 

musí všechny informace zasílat nejpozději 2 pracovní dny před nejzazším 

termínem pro jejich uveřejnění. 

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

153 MO § 10 odst. 3 Z

§ 10 odst. 3 požaduji upravit takto:

„(3) Dražební vyhlášku nelze dodatečně měnit. To neplatí v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závad na předmětu dražby váznoucích a s 

ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází; v tom případě je dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební 

vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl. V dodatku ke zveřejněné dražební vyhlášce dražebník opraví chyby v psaní, počtech 

nebo jiné zřejmé nesprávnosti ve zveřejněné dražební vyhlášce, a uvede změny v rozsahu práv a závad na předmětu dražby váznoucích a s ním 

spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází, pokud nebude dán důvod pro ukončení dražby dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. c).“.

Odůvodnění:

Navrhovaný text ve větě druhé umožňuje opravovat dražební vyhlášku formou dodatku, ve větě třetí je však taxativně vymezeno, co může být 

dodatkem opraveno. Dle názoru Ministerstva obrany nelze změny v rozsahu práv a závad na předmětu dražby považovat za zřejmou nesprávnost, a 

proto musí být jako důvod opravy uvedeny samostatně.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak

Text bude přeformulován tak, aby z něj jednoznačně plynulo, že dražební 

vyhlášku lze měnit kvůli změnám v rozsahu práv a závad na předmětu dražby 

váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází, 

nebo kdy je zjištěna chyba v psaní či počtech nebo jiná zřejmá nesprávnost;  v tom 

případě je dražebník je povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné 

dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto skutečnostech 

dozvěděl.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

154 MO § 17 odst. 3 Z

§ 17 odst. 3 požaduji upravit takto:

Dražebník může snížit vyvolávací cenu, jen bylo-li to ujednáno ve smlouvě o provedení dražby nebo stanoveno jiným právním předpisem.

Odůvodnění:

Organizační složka státu nekoná dražbu na základě smlouvy o provedení dražby, ale při nakládání s majetkem státu, kdy postupuje dle zákona č. 

219/2000 Sb.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Snížení výše vyvolávací ceny v průběhu dražby je zcela zásadní krok, který může 

mít značný vliv na cenu dosaženou vydražením, a proto nemůže být ponechán 

pouze na vůli dražebníka. Dražebník tedy smí podle tohoto ustanovení snížit 

vyvolávací cenu pouze se souhlasem navrhovatele dražby. V případech, kdy je 

navrhovatel a dražebník toutéž osobou, nedává takový souhlas z podstaty věci 

smysl a k případnému snížení může dojít z vůle dražebníka-navrhovatele v jedné 

osobě (pravděpodobně podložené nějaký interním rozhodnutím či pokynem). Dle 

našich zkušeností se navíc u organizačních složek státu v praxi možnost snižování 

vyvolávací ceny v průběhu dražby nevyužívá, a to právě s odkazem na postupy 

dané zákonem č. 219/2000 Sb., kdy je výše vyvolávací ceny zpravidla limitována 

cenou v místě a čase obvyklou.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

155 MO § 21 odst. 1 Z

§ 21 odst. 1 požaduji upravit takto:

Je-li předmětem dražby nemovitá věc, musí být podpis dražebníka ověřen;

„v případě, že je dražebníkem organizační složka státu nebo státní organizace ověření   podpisu se nevyžaduje.“.

Odůvodnění:

Ověřování podpisu dražebníka je v případě, že je dražebníkem organizační složka státu nebo státní organizace, nadbytečnou administrativní zátěží. 

Přitom dokumenty podepsané uvedenými dražebníky budou ověřeny (úředním) razítkem, resp. zpravidla budou doručovány datovou schránkou. 

V této souvislosti je pak také nutné zvážit, jaká forma elektronického podpisu bude pro účely e-komunikace při dražbách považována za podpis 

„ověřený“.   

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Je podstatné, aby potvrzení o uzavření smlouvy příklepem bylo předáno 

vydražiteli a navrhovateli jako vkladová listina plně způsobilá pro vklad do 

katastru nemovitostí, tedy s úředně ověřeným podpisem dražebníka – bez nutnosti 

dodatečného ověřování pravosti jeho podpisu podle katastrální vyhlášky (což by 

mohlo způsobit značné komplikace v případě např. organizačních a personálních 

změn u dražebníka či dokonce jeho nesoučinnosti). V zájmu právní jistoty 

vydražitele je, aby mohl po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy příklepem 

podat návrh na vklad svého vlastnického práva do katastru nemovitostí a tento byl 

na základě tohoto potvrzení bez dalšího přijat.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

156 MO § 21 odst. 3 Z

§ 22 odst. 3 požaduji upravit takto:

(3) Dražebník předá vydražiteli a navrhovateli dva stejnopisy prvopisu potvrzení ….“.  

Odůvodnění:

Z textu musí být patrné, že v případě potvrzení se jedná o jeho prvopis (popřípadě ověřenou kopii) a že se předávají stejnopisy takového dokumentu; 

tedy nemůže se jednat o prostou kopii potvrzení a popřípadě také ne o nesourodá vyhotovení potvrzení.       

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak

Výraz "vyhotovení" bude nahrazen výrazem "stejnopisy". Skutečnost, že se jedná 

o stejnopisy prvopisu potvrzení, vyplývá ze smyslu ustanovení. Výraz "stejnopisy 

prvopisu" se v právním řádu používá okrajově.

Vyjádření k vypořádání

MO souhlasí s vypořádáním.

157 MO § 10 odst. 4 D

§ 10 odst. 4 požaduji upravit takto:

„(4) Místo, datum a čas konání dražby ani jiné skutečnosti stanovené v dražební vyhlášce podle odstavce 1 nesmí omezit zájem o účast v dražbě;     .“.

Odůvodnění:

Navrhovaný text je pouze textovým upřesněním navrhovaného znění odstavce 4 tak, aby bylo zřejmé, jaký účel sledují slova „určení údajů v dražební 

vyhlášce“.   

Tato připomínka je doporučující.

Akceptováno jinak

Text bude upraven tak, aby bylo zřejmé, že místo, datum a čas konání dražby ani 

jiné skutečnosti stanovené v dražební vyhlášce nesmí omezit možnost účasti v 

dražbě. Odkaz na odst. 1 uveden nebude, a to pro případ, že by dražebník stanovil 

jiné omezující povinnosti nad rámec odst. 1.
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158 MO § 11 D

K § 11:

 V § 11 doporučuji za odstavec 1 vložit nový odstavec 2, který zní:  

„(2) V případě, že dražebník a navrhovatel je totožný, lze od dražby upustit, pokud tak nejpozději do zahájení dražby rozhodne navrhovatel.“.

Dosavadní odstavec 2 se označí jako odstavec 3. 

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava důvodu pro upuštění od dražby nepočítá s variantou, že dražebník je zároveň navrhovatelem dražby.

Tato připomínka je doporučující.

Neakceptováno

Takové ustanovení by bylo nadbytečné. V případech, kdy je navrhovatel a 

dražebník toutéž osobou, nedává z podstaty věci smysl, aby žádal sám sebe. K 

případnému upuštění od dražby může dojít z vůle dražebníka-navrhovatele v jedné 

osobě (pravděpodobně podložené nějaký interním rozhodnutím či pokynem).

159 MO § 19 odst. 3 D

§ 19 odst. 3 větu první požaduji upravit takto:

„Dražba ukončená podle odstavce 1 písm. c) se zahájí opakovaně neprodleně poté, kdy se dražebník dozví, že nepřekonatelná překážka pominula.“.

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava blíže vymezuje možný okamžik opakování dražby s tím, že by nebylo účelné, aby dražba byla opakována za existence skutečností, 

které vedly k jejímu ukončení a byly „nepřekonatelné“. Lze se domnívat, že jenom část okolností by takové překážky změnila způsobem, umožňujícím 

vždy bez překážek dražbu zopakovat. 

Tato připomínka je doporučující.

Neakceptováno

Ustanovení cílí na zásadnější překážky, které nelze rychle odstranit nebo u nichž 

nelze vyčkat na jejich odpadnutí (tedy nikoliv jen např. krátkodobý výpadek 

elektrického proudu, ale např. požár budovy). Předpokládá se tedy, že dražbu 

bude možné provést nejdříve s odstupem několika dnů. Účastníky dražby bude 

nutné znovu řádně a včas informovat o náhradním datu a čase (popřípadě místě) 

konání dražby.

160 MO § 21 D

K § 21:

Podle navrhované úpravy po úhradě kupní ceny dosažené vydražením obdrží vydražitel potvrzení o uzavření smlouvy příklepem. Není však řešeno, jaký 

doklad obdrží dražebním  po ukončení dražby.

Odůvodnění:

Podle stávající úpravy vydražitel obdržel po ukončení dražby protokol o provedené dražbě, z něhož vyplývalo, že majetek vydražil. Zároveň již návrh 

zákona nepočítá s dokumentací průběhu uskutečněné dražby. Doporučuji proto do zákona zakotvit povinnost dražebníka vyhotovit po ukončení dražby 

protokol o dražbě ve dvou vyhotoveních, jehož jedno vyhotovení obdrží dražebník a jedno vyhotovení bude určeno pro vydražitele. Protokol o dražbě 

bude moci zároveň být dokladem pro vydražitele k vyřízení např. úvěru na zakoupení majetku.

Tato připomínka je doporučující.

Akceptováno jinak

Do textu bude doplněno ustanovení ve smyslu, že dražebník na vyžádání vydá 

vydražiteli Protokol o vydražení, ve kterém označí vydražitele, předmět dražby, 

cenu dosaženou vydražením, lhůtu a způsob úhrady ceny dosažené vydražením 

atd. Stanovit tuto povinnost plošně pro všechny dražby by bylo pro dražebníky 

administrativně zatěžující, neboť mnozí vydražitelé by o takové potvrzení ani 

neměli zájem. Dražebník bude mít tedy povinnost vydat Protokol o vydražení 

pouze na vyžádání od vydražitele (právě nejčastěji za účelem vyřízení úvěru 

apod.). V případě, kdy bude v dražbě uzavírána smlouva o smlouvě budoucí 

kupní, vyhotoví dražebník Protokol o vydražení i bez žádosti vydražitele.

161 MO
nad rámec 

návrhu
D

Nad rámec návrhu zákona: 

• Z důvodu právní jistoty doporučuji v zákoně výslovně upravit opakovanou dražbu.

• Podle návrhu zákona uveřejňuje dražební vyhlášku dražebník i Ministerstvo pro místní rozvoj. Z textu však nevyplývá rozdíl mezi uveřejněním jednoho 

či druhého subjektu. Doporučuji, aby ministerstvo dražební vyhlášku v centrální evidenci dražeb vyvěšovalo.

Tato připomínka je doporučující.

Bod 1: 

Neakceptováno. 

Bod 2: Akceptováno 

jinak

Bod 1: Pro nucené dražby je opakovaná dražba upravena. Obecnou úpravu 

opakované dražby však považujeme za nadbytečnou, neboť by postrádala 

praktický význam - neposkytovala by žádné zjednodušení oproti znovu konané 

dražbě. 

Bod 2: V § 10 odst. 2 v druhé větě bude pro lepší srozumitelnost vypuštěno slovo 

"dále". Dražebník má obecně povinnost zaslat dražební vyhlášku (a jiné 

dokumenty) k uveřejnění, ministerstvo má následně povinnost zaslané dokumenty 

uveřejnit.

162 MO § 43 odst. 3 D

K § 43 odst. 3:

 V § 43 odst. 3 je nutné doplnit, pro co (pro které případy) se § 12 návrhu zákona nepoužije.“.  

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava musí být jednoznačná, a tedy je nutné text upravit tak, aby nevzbuzoval pochybnosti.  

Tato připomínka je doporučující.

Akceptováno

Vzhledem k tomu, že v oblasti nucených dražeb může nastat řada specifických 

překážek, je celá úprava překážek v nucené dražbě z důvodu přehlednosti 

komplexně obsažena v § 43 (obsah § 12 je v § 43 zohledněn). Z důvodu 

jednoznačnosti je použití § 12 v nucené dražbě vyloučeno. Formulace bude pro 

lepší srozumitelnost upravena takto: "Ustanovení § 12 se pro nucenou dražbu 

nepoužije."

163
Moravskoslezský 

kraj
§ 5 odst. 3 D

§ 5 odst. 3

Doporučujeme jednoznačně stanovit povinnost dražebníkovi podávat informace o dražbách do Centrální evidence dražeb. 
Akceptováno

Ustanovení bude přeformulováno, aby bylo jednoznačné, že má dražebník 

povinnost informace do centrální evidence zasílat.

164
Moravskoslezský 

kraj
§ 8 odst. 4 D

§ 8 odst. 4

Doporučujeme stanovit konkrétní lhůtu pro vrácení dražební jistoty osobám, které předmět dražby nevydražily.
Neakceptováno

U vrácení dražební jistoty není stanovení pevné lhůty na místě, neboť záleží, 

jakým způsobem byla dražební jistota složena. U hotovosti se dražební jistota 

vrací zpravidla okamžitě po skončení dražby. Pokud by byla stanovena pevná 

lhůta např. 2 dny, bude to pro hotovost příliš dlouhá doba, zatímco pro vrácení 

bezhotovostní platby (s přihlédnutím např. k možným svátkům) to může být lhůta 

hraniční.

165
Moravskoslezský 

kraj
§ 52 D

§ 52 

Doporučujeme zvážit, zda ustanovení § 52 „Práva z vadného plnění“ nepoužít ve vztahu k dražbám obecně, tedy nejen ve vztahu k nucené dražbě.
Vysvětleno

Úmyslem předkladatele je co nejvíce přiblížit režim dražeb běžné kupní smlouvě, 

neboť právě kupní smlouva je příklepem v dražbě uzavřena. S tím souvisí právě i 

zachování práv z vadného plnění v případě dražeb, které nejsou dražbami 

nucenými.  Vyloučení obecného odpovědnostního režimu za vady při úplatném 

převodu věci i ve vztahu k dobrovolným dražbám by znamenalo nedůvodné 

znevýhodnění vydražitelů. Navíc by za takové situace mohla být dražba využívána 

jako nástroj k obejití obecné úpravy práv z vadného plnění.

166
Moravskoslezský 

kraj
§ 55 odst. 1 D

§ 55 odst. 1

V návaznosti na stanovení povinnosti dražebníkovi podávat informace o dražbách do Centrální evidence dražeb doporučujeme rozšířit výčet o přestupek 

vzniklý porušením této povinnosti.
Neakceptováno

V návaznosti na připomínky Ministerstva vnitra byla provedena komplexní revize 

ustanovení o přestupcích. Cílem je postihnout pouze nejvýznamnější porušení 

navrhovaného zákona dražebníkem, mezi něž neřadíme nezaslání jiné informace 

než dražební vyhlášky za účelem zveřejnění v centrální evidenci dražeb.

167 MPO § 29 odst. 2 Z

1. K § 29 odst. 2 - požadujeme slova "dostatečně odborně způsobilý" nahradit slovem "schopen" tak, aby bylo zřejmé, že MMR neposuzuje odbornou 

způsobilost žadatele o koncesi stanovenou pro koncesovanou živnost "Provádění nucených dražeb" přílohou č. 3 živnostenského zákona, ale 

skutečnost, že žadatel splňuje podmínky podle § 29 odst. 1 písm. a) a b). Odbornou způsobilost posuzuje živnostenský úřad.

Akceptováno jinak

Text "je dostatečně odborně způsobilý" nahrazen "má předpoklady".

Vyjádření k vypořádání

MPO souhlasí s vypořádáním.
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168 MPO § 39 Z

2. K § 39 - není zřejmé, z čeho předkladatel vycházel při stanovení výčtu osob, které nesmí být účastníkem nucené dražby. Pokud by se mělo jednat o 

osoby blízké, není zřejmé, proč ve výčtu osob není uvedena osoba, která je dítětem nebo rodičem dlužníka. Požadujeme v důvodové zprávě uvést, proč 

se dražby nemohou zúčastnit právě osoby blízké uvedené v tomto ustanovení.

Akceptováno jinak

Na základě této připomínky byla provedena revize tohoto ustanovení a dojde k 

úpravě textu. Zároveň bude odpovídajícím způsobem upravena důvodová zpráva.

Oproti původnímu znění došlo k vypuštění sourozence, registrovaného partnera a 

druha, a to s odůvodněním, že vyloučení těchto osob z účasti na dražbě není 

žádoucí, neboť tyto osoby mohou s ohledem na svůj případný vztah k předmětu 

dražby přispět k dosažení vyššího výtěžku dražby (cena zvláštní obliby). Navíc 

ověřit příbuzenské vztahy je pro dražebníka mnohdy nemožné. Nelze také 

vyloučit případ, že se např. druh bude účelově účastnit dražby a následně dojde k 

napadení platnosti smlouvy právě z důvodu účasti osoby vyloučené z dražby.

Vyjádření k vypořádání

MPO souhlasí s vypořádáním.

169 MPO § 54 odst. 2 Z

3. K § 54 odst. 2 - požadujeme doplnit za slova "§ 4" slova "odst. 1", neboť povinnost pojištění odpovědnosti dražebníka je uložena pouze v odst. 1 § 4, 

nebo ustanovení § 54 odst. 2 zcela vypustit. Ustanovení explicitně uvádí, že porušení povinností podle § 4, 30 nebo 49 odst. 4 je závažným porušením 

povinností stanovených živnostenským zákonem. V daném případě živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti 

podle § 58 odst. 2 živnostenského zákona. Není tedy na místě řešit porušení uvedených povinností jako přestupek podle § 55 odst. 1 písm. a) a odst. 2 

písm. a) a k) návrhu. Navrhujeme proto buď v § 54 odstavec 2 vypustit a ponechat posouzení závažosti porušení zákona na správním uvážení MMR a 

živnostenského úřadu, nebo vypustit příslušná ustanovení z § 55.

Akceptováno

Text bude upraven. § 54 odst. 2 bude z návrhu zákona vypuštěn, neboť na podnět 

bude moci živnostenský úřad zahájit řízení podle §  58 odst. 3 živnostenského 

zákona vždy.

Předání podnětu živnostenskému úřadu ze strany MMR jako kontrolního orgánu 

dostatečně řeší zákon o kontrole.

U dražeb (jiných než nucených), které budou nově jen vázanou živností, navíc 

nebude možné aplikovat § 58 odst. 2 živnostenského zákona.

170 MPO § 59 bod 2 Z

4. K ČÁSTI DRUHÉ Změna živnostenského zákona § 59, bod 2 - v příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI ve druhém sloupci u předmětu podnikání 

„Provádění dražeb s výjimkou dražeb nucených“ požadujeme vypustit text písmena d) a nahradit jej textem, který zní: "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 

4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo". Profesní kvalifikace Aukcionář, dražebník podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

není v současné době obsažena v Národní soustavě kvalifkací, nelze tedy prokázat odbornou způsobilost tímto způsobem. Důvodem pro zařazení 

osvědčení o rekvalifikaci do návrhu zákona je umožnit prokázání odborné způsobilosti i osobám, které tuto odbornou kvalifikaci získaly absolvováním 

rekvalifikačního kurzu.

Akceptováno jinak

Návrh textu akceptován. Text bude však zařazen do samostatného změnového 

zákona.

Vyjádření k vypořádání

MPO souhlasí s vypořádáním.

171 MPO § 59 bod 5 Z

5. K ČÁSTI DRUHÉ Změna živnostenského zákona § 59, bod 5 - v příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI ve druhém sloupci u předmětu 

podnikání „Provádění nucených dražeb“ požadujeme vypustit text písmena d) a nahradit jej textem, který zní: "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 

6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti, nebo". Profesní kvalifikace Aukcionář, dražebník podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání není 

v současné době obsažena v Národní soustavě kvalifkací, nelze tedy prokázat odbornou způsobilost tímto způsobem. Důvodem pro zařazení osvědčení 

o rekvalifikaci do návrhu zákona je umožnit prokázání odborné způsobilosti i osobám, které již tuto odbornou kvalifikaci získaly absolvováním 

rekvalifikačního kurzu. Dále navrhujeme ve třetím sloupci doplnit text "Ministerstvo pro místní rozvoj". Tuto úpravu považujeme za vhodnou z důvodů 

odstranění pochybností o tom, zda se MMR nadále bude vyjadřovat ke koncesi.

Akceptováno jinak

Návrh textu akceptován. Text bude však zařazen do samostatného změnového 

zákona.

Vyjádření k vypořádání

MPO souhlasí s vypořádáním.

172 MPO § 60 odst. 1 Z

6. K ČÁSTI DRUHÉ Změna živnostenského zákona § 60, Přechodná ustanovení - v odst. 1 požadujeme za slova "v úplném rozsahu," doplnit slova 

"nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání "Provádění veřejných dražeb - nedobrovolných," ". Přechodná ustanovení by měla pamatovat i na 

případ, kdy podnikatel je držitelem živnostenského oprávnění pouze pro provádění veřejných dražeb nedobrovolných. 

Akceptováno jinak

Návrh textu akceptován. Text bude však zařazen do samostatného změnového 

zákona.

Vyjádření k vypořádání

MPO souhlasí s vypořádáním.

173 MPO nadpis D
1. V nadpisu návrhu zákona doporučujeme za číslem „2019“ vypustit čárku, aby byl návrh v souladu se vzorem uvedeným v Legislativních pravidlech 

vlády (viz čl. 31 odst. 1 Legislativních pravidel vlády).
Akceptováno

174 MPO DZ D
2. Doporučujeme v důvodové zprávě ve zvláštní části k § 5 doplnit informaci, proč budou informace o dražbách v centrální evidenci dražeb uveřejněny 

po dobu 5 let.
Akceptováno

175 MSp § 43 odst. 1 D

K § 43 odst. 1

Vzhledem k tomu, že v § 47 odst. 5 a v § 79e odst. 2 trestního řádu je uvedeno, že v rámci veřejné dražby lze s věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o 

zajištění, nakládat jen s předchozím souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce, nejde-li o veřejnou dražbu prováděnou za 

účelem uspokojení pohledávky státu (přičemž pro účely dražby má být přednostně použit jiný majetek), je třeba toto ustanovení zohlednit i v zákoně o 

veřejné dražbě. Zákon o veřejné dražbě by měl stanovit, že orgán provádějící dražbu si je povinen ve vztahu k věci, na níž se vztahuje usnesení o 

zajištění vydané v trestním řízení, takový souhlas vyžádat, a pokud jej neobdrží, měl by stanovit, že nelze provést veřejnou dražbu vůči zajištěné věci. 

Akceptováno

Ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) bude dáno do souladu se zněním § 12 a 

formulováno obecněji - "vyjde najevo". Kromě toho bude rozšířeno písm. f) tak, 

aby se vztahovalo i na zajištění majetku v trestním řízení.

176 MŠMT § 59 bod 2 a 5 Z

1. K části druhé, bodům 2. a 5.: Navržená novela živnostenského zákona ruší možnost prokázat kvalifikaci osvědčením  o rekvalifikaci nebo jiným 

dokladem 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. 

Zrušením tohoto dokladu o kvalifikaci by jeho držitelé neměli možnost svoji kvalifikaci prokázat a získat tak živnostenské oprávnění, což v materiálu 

není nijak řešeno. Žádáme tedy tento doklad v přílohách 2 a 3 živnostenského zákona u živností “Provádění dražeb s výjimkou dražen nucených“ a 

“Provádění nucených dražeb“ spolu se stanovenou délkou praxe ponechat v původním znění. Kromě toho podotýkáme, že daná problematika není vůbec 

řádně ve Zvláštní části Důvodové zprávy odůvodněna. 

Akceptováno jinak

Text bude upraven ve smyslu připomínky. Text bude však zařazen do 

samostatného změnového zákona.

Vyjádření k vypořádání

MŠMT souhlasí s vypořádáním.

177 MŠMT § 25 D
1. K části první, § 25: Doporučujeme zvážit, zda před slovo „dražbě“ neuvést slovo „elektronické“, vzhledem k tomu, že by ustanovení mělo upravovat 

zvláštní podmínky pro konání elektronické dražby.
Akceptováno

178 MŠMT § 41 D 2. K části první, § 41: Doporučujeme namísto slova „zahájením“ ve druhé větě tohoto ustanovení uvést slovo „zahájení“. Akceptováno

179 MV obecně Z

3. Protože navrhovaná právní úprava počítá s novým informačním systémem veřejné správy, dovolujeme si touto cestou upozornit na povinnost 

související záměr předložit odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ke schválení, a to za podmínek uvedených v zákoně č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. v usnesení vlády ze dne 

2. listopadu 2015 č. 889

Akceptováno
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180 MV § 5 Z

1. Navrhované ustanovení zavádí centrální evidenci dražeb (dále jen „CED“) jakožto informační systém veřejné správy. Právní úpravu tohoto 

informačního systému veřejné správy nelze považovat za dostačující a zejména ji nelze považovat za odpovídající zaužívaným mechanismům 

reglementace informačních systémů veřejné správy. Zcela absentuje zakotvení využívání údajů z informačních systémů veřejné správy, které mají být 

primárními zdroji údajů pro CED. Jedná se především o základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel (ISEO) a informační systém 

cizinců (CIS) a také základní registr osob. Tzv. referenční údaje ze základních registrů jsou nadány garancí správnosti, jakož i zásadou materiální a 

formální publicity, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Požadujeme zakotvit právní úpravu využívání 

údajů z těchto informačních systémů veřejné správy.

Akceptováno

181 MV § 5 Z

2. Pokud jde o navrhované využívání údajů ze živnostenského rejstříku, je nutné upozornit, že zákonné zmocnění k využívání údajů obsažené v 

navrhované právní úpravě nelze považovat za dostatečné, neboť je nutné uvést využívané údaje taxativním výčtem, mj. i s ohledem na řádnou 

reglementaci využívání osobních údajů, nejnověji akcentovanou nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (GDPR). I kdyby však byla tato podmínka splněna, nesouhlasíme s využíváním předmětných údajů ze živnostenského rejstříku, neboť se 

jedná o agendový informační systém určený k podpoře činností na úseku živnostenského podnikání, nikoliv o primární zdroj údajů, jako je tomu u 

základních registrů, resp. u ISEO a CIS (pro údaje předcházející současný stav).

Akceptováno

182 MV § 5 Z

3. Způsob přihlášení dražebníka do centrální evidence dražeb, resp. prokazování totožnosti při elektronické dražbě, by měl být zajištěn prostřednictvím 

kvalifikovaného systému elektronické identifikace podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Nesouhlasíme se 

zavedením specifických mechanismů autentizace jen pro účely CED, jak s tím navrhovaná právní úprava zřejmě počítá, a požadujeme je vypustit.

Akceptováno

183 MV § 5 Z

4. Správce CED je při zasílání informací dražebníkovi v roli orgánu veřejné moci. V oblasti elektronického odesílání a doručování se uplatní zejména 

postupy podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, resp. zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Nepovažujeme proto za vhodné, aby byly zaváděny nové způsoby komunikace, a požadujeme proto 

příslušné zmocnění vypustit.

Akceptováno

184 MV § 5 odst. 4 Z

K § 5 odst. 4 písm. b):

 Náležitosti žádosti o uveřejnění informací v centrální evidenci dražeb požadujeme alespoň rámcově vymezit v návrhu zákona (technické podrobnosti lze 

uvést v prováděcím právním předpise), a to v souladu s ústavním principem zákonnosti, jakož i principy právní jistoty a předvídatelnosti práva.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno

185 MV § 31 Z

1. Ustanovení o doručování (datovou schránkou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) se do jisté míry přibližuje obecné úpravě doručování 

dle správního řádu, včetně úpravy fikce doručení (§ 19 odst. 1 a 2, § 23 a 24). Požadujeme vyjasnit, jaký je vztah tohoto zákona a správního řádu, a to 

zejména s ohledem na dle našeho názoru spíše soukromoprávní povahu dražeb, jejichž provádění by se mělo podpůrně řídit občanským zákoníkem (k 

tomu srov. § 65 zákona o veřejných dražbách).

Akceptováno

186 MV § 55 Z

V souladu se Zásadami tvorby právní úpravy přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 31. července 2018 č. 498 požadujeme, aby předkladatel v 

důvodové zprávě:

1. Posoudil nezbytnost zakotvení skutkových podstat přestupků s ohledem na zásadu subsidiarity správního trestání. Skutkovou podstatu přestupku lze 

do zákona zakotvit jen tehdy, je-li to nezbytné k zajištění plnění povinností v daném zákoně (dle našeho názoru se zde jedná spíše o soukromoprávní 

povinnosti), resp. tehdy, až předkladatel vyhodnotí, že nejsou k dispozici takové nástroje, které jsou k dosažení daného cíle stejně vhodné nebo 

vhodnější (efektivita) a které současně představují méně intenzivní zásah do právního postavení adresáta veřejné správy. Plnění povinností ve veřejné 

správě lze zajistit různými způsoby, nejen uplatněním odpovědnosti za přestupek, zde například pomocí odpovědnostních mechanismů soukromého 

práva - dražebník odpovídá za škodu podle § 24 odst. 1 tohoto zákona. Jedná se o soukromoprávní odpovědnost, která podle našeho názoru postačuje 

k zajištění plnění povinností podle tohoto zákona, který se pohybuje na rozmezí soukromoprávního a veřejnoprávního předpisu. Skutkové podstaty 

přestupků tedy v tomto případě pokládáme za neefektivní, resp. k zajištění plnění (soukromoprávních) povinností podle tohoto zákona podle našeho 

názoru postačuje uplatnění soukromoprávní odpovědnosti dražebníka za škodu.

Akceptováno

187 MV § 55 Z

2. Pokud však předkladatel vyhodnotí, že ustanovení o přestupcích je nutno v zákoně ponechat, spolu s odpovědností dražebníka za škodu, musí 

zhodnotit, zda je přestupkem pouze jednání určitým způsobem kvalifikované, resp. dosahující dostatečné intenzity (typové závažnosti). Musí jít o 

jednání, které je podle představy předkladatele v obvyklých (typických) případech natolik závažné, že vyžaduje uplatnění odpovědnosti za přestupek. V 

této souvislosti by měl předkladatel dále provést srovnání navrhovaných skutkových podstat přestupků se skutkovými podstatami trestných činů, jakož i 

se skutkovými podstatami jiných přestupků v jiných zákonech tak, aby se nepřekrývaly.

Akceptováno

188 MV § 55 Z

3. Požadujeme dále důsledně odůvodnit výši pokut za přestupky se zohledněním následujících aspektů:

a. Stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty (např. od 0 Kč do 500 000 Kč nebo 1 milionu Kč) není přípustné, neboť nedostatečně vypovídá o 

typové závažnosti přestupku a ponechává nadměrný prostor pro správní uvážení. Zvyšuje se tím riziko, že bude docházet k nezákonným excesům při 

rozhodování správních orgánů. Předkladatel musí dbát na to, že ani správní trest uložený v nejnižší zákonem připuštěné výši nesmí mít likvidační účinky.

b. Pokuty musí odrážet nižší typovou závažnost přestupků oproti trestným činům. 

c. Výši pokut je nutno odstupňovat podle typové závažnosti jednotlivých přestupků. 

d. Předkladatel zhodnotí, zda porušení určité povinnosti může vést k  narušení nebo ohrožení výkonu veřejné správy, anebo zda má postihovat spíše 

„formální“ pochybení (viz různé evidenční, ohlašovací a podobné povinnosti).

e. Předkladatel rozpětí pokuty rozliší rovněž podle toho, zda jde o přestupky poruchové, anebo ohrožovací. Přísnější správní trest by měl být stanoven 

za přestupky, jejichž spácháním dochází ke vzniku závažnějšího následku, k získání většího majetkového prospěchu pachatele apod.

f. Předkladatel dále vysvětlí, že určitý přestupek (nebo skupina přestupků) je postihován ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože způsobuje 

závažnější následek (vede k získání většího majetkového prospěchu pachatele), má poruchový charakter, případně vykazuje jiný znak zvyšující jeho 

typovou závažnost.

Akceptováno

189 MV § 55 Z

4. Při formulaci objektivní stránky skutkové podstaty přestupku požadujeme nejprve posoudit, zda nelze využít výchozí způsob formulace objektivní 

stránky skutkové. Teprve poté, kdy předkladatel vyhodnotí, že tento způsob nelze z relevantních důvodů použít, lze uplatnit způsob uvedení typových 

znaků jednání pachatele přestupku. Tento druhý způsob je v návrhu zákona již obsažen (jedná se o uvedení hlavních znaků protiprávního jednání s 

odkazem na ustanovení, ve kterém je obsažena povinnost, jejíž porušení je znakem skutkové podstaty).

Akceptováno
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190 MV obecně Z

1. Předkladatel uvádí, že jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je odstranění nesouladu s občanským zákoníkem, mj. vypuštění částí, které 

jsou dostatečně upraveny přímo v občanském zákoníku. Dle našeho názoru se však právní úprava díky neuváženému vypouštění některých ustanovení 

stala výrazně nepřehlednou. Byť je obecná úprava v občanském zákoníku zakotvena, má dražební proces svá specifika a v rámci zachování celistvosti 

ustanovení není vhodné spoléhat na to, že si adresát normy veškerá stěžejní doplnění nalezne sám. V tomto smyslu považujeme zejména zvláštní část 

důvodové zprávy za velmi strohou. Není nutné v zákoně vymezovat např. základní pojmy (jak to dnes činí zákon o veřejných dražbách), avšak alespoň v 

důvodové zprávě by tyto měly být pro snadnější pochopení textu objasněny. Postrádáme přiblížení pojmu „navrhovatel“, „dražební činnost“ či „licitace“. 

V zájmu zachování přehlednosti právního předpisu požadujeme revizi návrhu (kontrolu důležitosti a potřebnosti vypouštěných ustanovení ze zákona o 

veřejných dražbách) a především rozšíření zvláštní části důvodové zprávy. 

Akceptováno 

částečně

Normativní text nebude doplňován o ustanovení, která jsou obsažena v 

občanském zákoníku, nicméně důvodová zpráva bude v těchto záležitostech i ve 

věci přiblížení některých pojmů rozšířena. 

Na základě této připomínky a připomínek jiných připomínkových míst bude 

nicméně do textu zákona výslovně doplněno, kdo je oprávněn navrhnout 

provedení jiné než nucené dražby (tedy vymezení osoby navrhovatele u jiných než 

nucených dražeb).

Vyjádření k vypořádání

MV souhlasí s vypořádáním.

191 MV obecně Z
2. Dle nové definice dražeb se domníváme, že režimu navrhovaného zákona budou podrobeny i galerie provádějící tzv. aukce. Požadujeme vysvětlit, zda 

se jedná o záměr předkladatele.
Vysvětleno

Jedním z cílů zákona je i to, aby se odstranil nežádoucí a nepřehledný stav, kdy 

vedle sebe existují dražby podle zákona o veřejných dražbách a tzv. aukce, které 

mají stanovena vlastní pravidla a které do jisté míry zákonnou úpravu obcházejí. 

Pokud tedy způsob uzavírání smlouvy naplní zákonnou definici dražby, bude se 

tento proces řídit zákonem o dražbách, a to bez ohledu na to, zda ho dražebník 

pojmenuje dražba či aukce.

Vyjádření k vypořádání

MV souhlasí s vypořádáním.

192 MV § 5 odst. 4 Z

K § 5 odst. 4: 

 Podle našeho názoru lze některé technické náležitosti centrální evidence dražeb upravit v rámci provozní dokumentace a nezatěžovat těmito 

technikáliemi právní řád v podobě prováděcího právního předpisu. Vytvoření a vydání provozní dokumentace je 

s ohledem na § 5a odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, povinností každého správce informačního systému. Konkrétně se jedná přinejmenším o technické náležitosti uvedené pod písmeny g) a f).

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno

193 MV § 31 Z

2. Slova „prostřednictvím veřejné datové sítě“ v odstavci 1 je nutno vypustit. Při doručování datovou schránkou neprobíhá právně relevantní 

komunikace sítí elektronických komunikací (veřejnou datovou sítí), tou je pouze datová schránka ovládána. Předkladatel se patrně inspiroval obdobnou 

formulací užitou ve správním řádu, která však byla vložena poslaneckým návrhem a kterou Ministerstvo vnitra při koncepční novele správního řádu 

odstraní.

Akceptováno

194 MV DZ Z

K § 33 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. f), § 48 a § 50:

 Požadujeme alespoň v důvodové zprávě vyjasnit vztah daných ustanovení s vybranými ustanoveními správního řádu. Tedy vztah navrhovaného zákona 

k § 38 správního řádu o nahlížení do spisu, k § 61 správního řádu, který se týká předběžných opatření, a k § 18 správního řádu obsahující podpůrnou 

úpravu o protokolu.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Akceptováno

195 MV § 55 Z

5. Skutkové podstaty dražebníka by měly být řazeny v jednom odstavci v jednotlivých písmenech abecedy až do jejich vyčerpání (do písm. z)). Teprve 

poté by měl následovat další odstavec. V daném případě by však měl postačovat jeden odstavec se skutkovými podstatami přestupků dražebníka (do 

písm. w)) a druhý odstavec se správními tresty.

Vysvětleno

Stávající rozdělení do odstavce 1 a 2 bylo zvoleno z důvodu lepší orientace a 

přehlednosti v oblasti přestupků, kdy v odstavci 1 jsou uvedeny přestupky týkající 

se všech dražeb, v odstavci 2 pak přestupky týkající se nucených dražeb.

Vyjádření k vypořádání

MV souhlasí s vypořádáním.

196 MV § 1 odst. 2 D

K § 1 odst. 2:

 S ohledem na skutečnost, že jiný právní předpis může stanovit vždy jinak a platí obecná právní zásada lex specialis derogat legi generali, doporučujeme 

ustanovení pro nadbytečnost vypustit.

Neakceptováno

Vzhledem k tomu, že v českém právním řádu existuje více právních úprav dražeb, 

považujeme za vhodnější toto ustanovení (jako upozornění na tuto skutečnost) 

ponechat.

197 MV § 4 odst. 3 D

K § 4 odst. 3:

 Dáváme na zvážení, zda by nebylo vzhledem ke specifičnosti úpravy (a také v zájmu zachování přehlednosti a jasnosti právní úpravy) příhodnější 

zakotvit konkrétní důvody, na základě kterých může pojistitel pojištění vypovědět, přímo v odstavci 3.

Neakceptováno

Ustanovení § 4 nebude obsahovat výpovědní důvody, avšak na základě jiných 

připomínek bude doplněno o limity pro spoluúčast (aby nebylo povinné pojištění 

obcházeno prostřednictvím vysoké spoluúčasti, čímž přestává plnit pojistka svou 

funkci). 

198 MV
§ 5 odst. 3 a § 

10 odst. 2
D

K § 5 odst. 3 a § 10 odst. 2 :

 V centrální evidenci dražeb mají být na žádost dražebníka uveřejňovány informace 

o dražbách, nicméně § 10 odst. 2 návrhu stanoví, že dražebník zašle dražební vyhlášku Ministerstvu pro místní rozvoj k uveřejnění. Z použité dikce 

plyne, že jde o povinnost dražebníka. Doporučujeme vyjasnit vztah předmětných ustanovení.

Vysvětleno

Dražebník má podle § 10 odst. 2 povinnost zaslat dražební vyhlášku k uveřejnění 

tak, aby byla uveřejněna po stanovenou dobu. Podle § 5 odst. 3 má ministerstvo 

povinnost dražební vyhlášku (resp. všechny informace zasílané dražebníky k 

uveřejnění) uveřejnit, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti o uveřejnění. 

V návaznosti na jednání s MO byl § 10 odst. 2 věta první přeformulována 

následovně: "Dražebník zašle dražební vyhlášku ministerstvu k uveřejnění v 

centrální evidenci dražeb tak, aby v ní byla uveřejněna alespoň po dobu 15 dnů 

přede dnem zahájení dražby."

199 MV § 6 odst. 1 D

K § 6 odst. 1:

 Doporučujeme ustanovení přeformulovat, smlouva o provedení dražby je nutná k celému provedení dražby, nikoli pouze k jejímu vyhlášení. 

Navrhujeme tedy slovo „vyhlásit“ nahradit slovem „provést“ či slovem „uskutečnit“.

Akceptováno

200 MV § 6 odst. 2 D

K § 6 odst. 2 písm. d):

 S ohledem na skutečnost, že peníze získané prostřednictvím dražeb bývají v některých případech věnovány na charitativní účely, doporučujeme 

ustanovení rozšířit o možnost, že smlouva bude obsahovat ustanovení týkající se provedení dražby pro navrhovatele bezúplatně. 

 Tuto skutečnost je pak nutné promítnout i do navazujících ustanovení [např. do § 10 odst. 1 písm. f)].

Akceptováno

201 MV § 8 odst. 1 D
1. Doporučujeme slovo „poskytnutí“ nahradit slovem „složení“, které je i v jiných právních předpisech ve vztahu k dražební jistotě používáno, viz např. 

občanský soudní řád či exekuční řád.
Neakceptováno

V zákoně o dražbách bude v souvislosti s dražební jistotou používán výraz 

"poskytnout/poskytnutí/poskytnutá", neboť je obecně použitelný jak pro dražební 

jistotu v penězích, tak ve formě bankovní záruky (na rozdíl od slovesa "složit").

202 MV § 8 odst. 1 D 2. Dále doporučujeme v ustanovení stanovit formu dražební jistoty, tedy formu peněžní i bankovní záruky, což ostatně uvádí také důvodová zpráva. Akceptováno
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203 MV § 8 odst. 3 D
K § 8 odst. 3:

 Není zřejmé, zda je ustanovení dispozitivní nebo kogentní. Navrhujeme jej upravit tak, aby tato jeho vlastnost byla z formulace zřejmá.
 Neakceptováno Jde jednoznačně o kogentní ustanovení.

204 MV § 9 odst. 2 D

K § 9 odst. 2:

 Pro zjednodušení organizace dražby navrhujeme do ustanovení doplnit, že dražebník nemá povinnost do seznamu účastníků dražby zapsat zájemce o 

účast v dražbě, který nesložil požadovanou dražební jistotu včas. Tím nebude ukrácena možnost zpřístupnit 

co největšímu možnému počtu zájemců účastnit se dražby a zároveň nebudou dražebníci nuceni na poslední chvíli administrovat účast v dražbě s rizikem 

nedodržení času konání dražby.

Akceptováno jinak

Předmětná věta bude znít: "Dražebník zapíše do seznamu účastníků dražby 

zájemce o účast v dražbě, který nejpozději do zahájení dražby dražebníkovi 

prokázal svou totožnost a ve stanovené lhůtě poskytl dražební jistotu v penězích 

nebo v této lhůtě doložil dražebníkovi poskytnutí dražební jistoty formou 

bankovní záruky, byla-li dražební jistota požadována."

205 MV § 9 odst. 4 D

K § 9 odst. 4:

 Doporučujeme rozšířit ustanovení o alternativu, kdy podíly na předmětu dražby (pokud draží více osob za účelem nabytí do spoluvlastnictví) nebudou 

stejné. 

Ve stávajícím zákoně o veřejných dražbách bylo v této situaci nutné doložit čestné prohlášení všech společných účastníků dražby s úředně ověřenými 

podpisy, doporučujeme tuto úpravu ponechat. 

Vysvětleno

Ustanovení § 9 odst. 4 neupravuje způsob nabytí vlastnického práva k předmětu 

dražby, resp. v jakých podílech budou jednotlivé osoby předmět nabývat. 

Ustanovení míří na veškeré závazky spojené s účastí v dražbě, tj. zejména na 

složení dražební jistoty a úhradu ceny dosažené vydražením. Je podstatné, aby 

dražební jistota a cena dosažená vydražením byly uhrazeny v plné výši bez ohledu 

na to, kdo a v jakém poměru je uhradil.  Případné neuhrazení části dražební jistoty 

či ceny dosažené vydražením některým z potenciálních spoluvlastníků by mělo 

totiž vždy dopad i na všechny ostatní. Když nebude složena dražební jistota v plné 

výši, nemůže se nikdo z potenciálních spoluvlastníků dražby účastnit (nelze nabýt 

předmět dražby jen z části). Když nebude uhrazena celá cena dosažená 

vydražením, dojde k odstoupení od smlouvy podle § 22 odst. 3 a všichni 

potenciální spoluvlastníci budou muset strpět úhradu nákladů dražby z dražební 

jistoty (bez ohledu na to, který ze spoluvlastníků zmaření dražby zavinil). 

206 MV § 12 odst. 2 D

K § 12 odst. 2:

 Dáváme na zvážení, zda je nezbytné zavádět dvě odlišné lhůty pro informování 

o neprovedení dražby.

Vysvětleno

Povinnost dražebníka vyrozumět o této skutečnosti navrhovatele dle § 12 odst. 2 

věty druhé slouží k tomu, aby byla navrhovateli dána tato skutečnost z 

operativních důvodů na vědomí co nejdříve (telefonicky, e-mailem apod.) s tím, že 

tato informace bude následně uveřejněna v Centrální evidenci dražeb tak, aby se 

následně o neprovedení dražby a jeho důvodech mohl dozvědět kdokoliv.

207 MV § 14 D

K § 14:

 Předmětné ustanovení je dle našeho názoru stylisticky poněkud neobratné. Doporučujeme stanovit, že dražba probíhá v češtině a písemnosti jsou 

dostupné v českém jazyce, jakožto obecné pravidlo. Po dohodě s dražebníkem však může být prováděna a písemnosti vyhotoveny i v jiném než českém 

jazyce.

Neakceptováno

Ustanovení považujeme za srozumitelné. Je nezbytné, aby z důvodu neomezování 

zájmu o účast v dražbě byly veškeré informace dostupné v českém jazyce. 

Zároveň však není důvodné bránit tomu, aby byla dražba prováděna dvojjazyčně.

208 MV § 21 odst. 2 D

K § 21 odst. 2:

 Máme za to, že navrhované ustanovení nesplňuje požadavky na vklad vydraženého práva k nemovité věci do katastru nemovitostí dle ustanovení § 11 a 

§ 17 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme předmětné ustanovení upravit tak, 

aby potvrzení vystavené dražebníkem obsahovalo všechny náležitosti vkladové listiny, které jsou vyžadovány pro zápis do katastru nemovitostí.

Akceptováno

209 MV § 28 odst. 1 D

K § 28 odst. 1 písm. b):

 Z důvodu právní jistoty a předvídatelnosti práva pro adresáty zákona doporučujeme ustanovení zpřesnit tak, že platební výměry a výkazy nedoplatků 

jsou obsaženy v zákonech upravujících veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Neakceptováno
Formulace je převzata ze současného zákona o veřejných dražbách a není známo, 

že by docházelo k výkladovým potížím.

210 MV § 29 D

1. Ustanovení není dle našeho názoru srozumitelné a není dostatečně propojeno s ustanovením předcházejícím, ani s požadavky živnostenského zákona. 

Z ustanovení by mělo jasně plynout, že žadatel připojí k žádosti kromě obecných náležitostí podle živnostenského zákona (jak je uvedeno v důvodové 

zprávě) také další náležitosti. Doporučujeme dané ustanovení více přiblížit dosavadní úpravě uvedené v zákoně o veřejných dražbách.

Akceptováno jinak
Do ustanovení bude vloženo "… žadatel připojí kromě dokumentů 

požadovaných živnostenským zákonem  také…".

211 MV § 29 odst. 2 D
2. V odstavci 2 doporučujeme slovo „odborně“ vypustit. Popsání způsobu zabezpečení a organizování dražby nelze zaměňovat za odbornou způsobilost 

žadatele pro provádění nucených dražeb, neboť se jedná spíše o předpoklad řádného provádění dražební činnosti.
Akceptováno jinak

I na základě připomínek jiných připomínkových míst bude výraz "je dostatečně 

odborně způsobilý" nahrazen výrazem "má předpoklady".

212 MV § 31 D

1. K navrhovanému způsobu doručování prostřednictvím datových schránek upozorňujeme, že v případě doručování dokumentů týkajících se dražeb se 

podle našeho názoru ve většině případů bude jednat o soukromoprávní jednání. To znamená, že na toto doručování se bude vztahovat § 18a zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, tedy tzv. soukromoprávní komunikace. V 

této souvislosti je nutno zdůraznit, že zasílání dokumentů obsahujících soukromoprávní jednání je umožněno pouze těm držitelům datových schránek, 

kteří požádali Ministerstvo vnitra o to, aby do jejich datové schránky mohly být takové dokumenty dodávány. Tento způsob komunikace je zpoplatněn a 

pro okamžik doručení dokumentu platí pravidlo uvedené v § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.

Vysvětleno

V § 31 odst. 1 se nejedná o posloupnost forem doručování, pouze jsou výslovně 

uvedeny dva způsoby doručování a obecněji uvedeno, jakým způsobem lze 

doručovat i jinak. Datová schránka je tedy pouze možnou variantou, nejedná se o 

povinnost.

213 MV § 31 D

2. Nepovažujeme za vhodné zahlcovat právní řád stále novými lhůtami pro uplatnění fikce doručení písemnosti. Standardně tato fikce nastává 10 dnů od 

uložení písemnosti, nikoli však 10 pracovních dnů. Takto stanovená fikce by mohla způsobit nejistotu při určování dne doručení, což by v návaznosti 

přineslo i další negativní dopady, mezi které patří ohrožení nabytí vlastnického práva.

Akceptováno

214 MV § 37 odst. 2 D

K § 37 odst. 2:

 Dovětek, že se prohlídka u nemovité věci koná zpravidla tři týdny po odeslání výzvy, navrhujeme pro nadbytečnost vypustit. V tomto ohledu 

považujeme za stěžejní obsah samotné výzvy, není nutné v zákoně upravovat to, co s přihlédnutím k místním okolnostem náleží určit dražebníkovi.

Akceptováno jinak
Výraz "zpravidla" bude z důvodu vyšší právní jistoty nahrazen výrazem 

"nejdříve".

215 MV § 38 odst. 3 D

K § 38 odst. 3:

Doporučujeme vyjasnit postup zpřístupnění předmětu nucené dražby, resp. splnění podmínek pro účast na prohlídce, v souvislosti s ochranou života a 

zdraví, se zákonem uloženou povinnosti mlčenlivosti, povinnostmi stanovenými zvláštními právními předpisy či s ochranou obchodního tajemství.

Akceptováno
Bude převzata právní úprava stávajícího § 15 odst. 3 zákona o veřejných 

dražbách.

216 MV § 43 odst. 3 D

K § 43 odst. 3:

 Nevidíme důvod, proč je z použití pro postup v případě existence překážek v konání nucené dražby výslovně vyloučen § 12, který stanoví překážky v 

konání dražby obecně. Tato skutečnost dle našeho názoru plyne ze samotného speciálního zakotvení překážek v konání nucené dražby.

Vysvětleno

Vzhledem k tomu, že v oblasti nucených dražeb může nastat řada specifických 

překážek, je celá úprava překážek v nucené dražbě z důvodu přehlednosti 

komplexně obsažena v § 43 (obsah § 12 je v § 43 zohledněn). Z důvodu 

jednoznačnosti a srozumitelnosti je použití § 12 v nucené dražbě vyloučeno.
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217 MV § 48 odst. 3 D

K § 48 odst. 3:

 Postrádáme stanovení postupu pro případ, že bývalý vlastník odmítne protokol o odevzdání předmětu nucené dražby podepsat. Alespoň v důvodové 

zprávě pak doporučujeme nastínit postup, pokud bývalý vlastník odmítne předmět nucené dražby odevzdat.

Akceptováno

218 MV § 17 a 18 D

K § 17 a § 18:

 Jelikož navrhovaný zákon pojem „licitace“ jakkoli nevymezuje, doporučujeme jej nahradit používaným slovem „dražba“. Nadpisy daných ustanovení by 

tak např. mohly znít „Dražba prováděná anglickým způsobem“ a „Dražba prováděná holandským způsobem“.

Neakceptováno
"Licitace" je užším pojmem než pojem "dražba", nejsou proto zaměnitelné. Výraz 

"licitace" považujeme za obecně srozumitelný.

219 MV § 19 odst. 1 D
K § 19 odst. 1 písm. c):

 Navrhujeme slovo „náhlou“ nahradit používanějším pojmem „mimořádnou“.
Neakceptováno

Cílem je zdůraznit náhlost vzniku překážky, nikoliv její mimořádný charakter 

(jakkoliv nejspíše půjde o mimořádnou záležitost). 

220 MV § 22 odst. 3 D
K § 22 odst. 3:

 Doporučujeme za slovo „odměna“ vložit slovo „dražebníka“.
Neakceptováno

Skutečnost, že se jedná o odměnu dražebníka, vyplývá z předchozí věty. Z 

důvodu lepší čitelnosti se přívlastek neopakuje.

221 MV § 36 odst. 1 D

K § 36 odst. 1:

 Pro větší srozumitelnost ustanovení navrhujeme slovo „dražebnímu věřiteli“ nahradit slovy „dalším dražebním věřitelům“.

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme k § 40 odst. 4 písm. a).

Akceptováno jinak

V § 36 odst. 1 bude upřesněno "dražebnímu věřiteli vyjma navrhovatele". § 40 

není třeba upravovat, dražební vyhláška se zasílá navrhovateli i dražebním 

věřitelům. Podle Legislativních pravidel vlády se dává přednost číslu jednotnému 

před množným.

222 MV § 41 odst. 1 D
K § 41 odst. 1:

 Slovo „zahájením“ doporučujeme nahradit slovem „zahájení“.
Akceptováno

223 MZe § 5 odst. 1 D

1. K § 5 

odst. 1 - Doporučujeme uvést, kdy (v jakém termínu) ministerstvo uveřejňuje informace o dražebnících, též za jakých podmínek. Měla by být zároveň 

vyjasněna situace, když dražebník svou živnost přeruší, příp. ukončí, zda budou informace dostupné dále alespoň po určitou dobu (v souvislosti s 

případným soudním řízením).

Neakceptováno

Není jasné, z jakého důvodu by měla být zákonem stanovena lhůta pro uveřejnění 

informací o dražebnících v centrální evidenci dražeb (CED). Údaj o tom, kdo je 

dražebníkem určité dražby, bude uveden v rámci informací o dražbě, které je 

ministerstvo povinno uveřejnit ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejich obdržení (§ 5 

odst. 3). Údaje o dražebníkovi budou navíc zpravidla dostupné i z jiných registrů, 

například z živnostenského či obchodního rejstříku. Pokud jde o druhou část 

přípomínky týkající se případného přerušení či ukončení živnosti dražebníka, 

údaje o tom, kdo byl dražebníkem určité dražby, budou, jak již bylo řečeno, 

součástí ínformací o dražbě, které budou v CED uveřejněny po dobu 5 let (§ 5 

odst. 3), což je s ohledem na případný soudní spor dostatečně dlouhá doba. 

224 MZe § 5 odst. 3 D
odst. 3 - Předpokládáme, že uvedená lhůta je vztažena pouze na uveřejnění, a že po jejím uplynutí budou informace dostupné v archivu - bylo by vhodné 

upřesnit, zda tomu tak skutečně je.
Vysvětleno

Ano, na ministerstvo jakožto organizační složku státu se vztahuje povinnost 

uchovávat všechny dokumenty, které byly ministerstvem vytvořeny nebo přijaty. 

Viz zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a 

případně další související právní předpisy.

225 MZe § 5 odst. 4 D

odst. 4 - Doporučujeme v prováděcí vyhlášce definovat podmínky tak, aby nebránily možné elektronizaci v rámci eGovernment (formuláře, úplné 

elektronické podání, kvalifikovaný elektronický podpis, identifikace dle nástroje Národní bod pro identifikaci a autentizaci, vazba na základní registry 

aj.).

Akceptováno

226 MZe § 5 D V souvislosti s přihlášením dražebníka do centrální evidence dražeb doporučujeme uvést lhůtu, do kdy je dražebník povinen se přihlásit. Vysvětleno

V centrální evidenci dražeb (CED) budou vedeni všichni dražebníci, a to ve vazbě 

na základní registry. Přihlášení do CED bude sloužit pro potřeby dražebníka, 

především ke správě jednotlivých jím prováděných dražeb. Stanovení lhůty pro 

přihlášení dražebníka do CED tudíž nemá opodstatnění.

227 MZe § 6 odst. 3 D

2. K § 6 odst. 3 

Pokud je písemná forma smlouvy o provedení dražby v případě nemovité věci skutečně jediná možná a uznávaná forma, je třeba stanovit, jak bude 

postupováno v případě elektronické dražby.

Vysvětleno

I v případě konání elektronické dražby bude třeba uzavřít smlouvu o provedení 

dražby v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. 

Elektronická dražba se odlišuje především tím, že elektronicky probíhá samotná 

licitace; povinnost vyhotovit některé úkony v písemné formě (případně i s úředně 

ověřeným podpisem - například potvrzení o uzavření smlouvy příklepem), kterou 

návrh stanoví, platí i v případě konání elektronické dražby.

228 MZe § 8 odst. 3 D

3. K § 8

Doporučujeme odst. 3 přeformulovat takto: „Dražební jistota může činit max. 20 %  vyvolávací ceny, nejvýše však…“

Upozorňujeme, že skutečnost, že se peněžitá dražební jistota vydražiteli nevrací, nevyplývá z textu zákona, vyplývá pouze z důvodové zprávy.

1) Akceptováno 

jinak

2) Vysvětleno

1) Ustanovení § 8 odst. 3 bude přeformulováno: "Dražební jistota může činit 

nejvýše 30 % z vyvolávací ceny, nesmí však překročit 3 000 000 Kč."

2) Peněžitá jistota se vydražiteli nevrací, neboť se započítává na cenu dosaženou 

vydražením, jak výslovně stanoví § 22 odst. 1 věta druhá.

229 MZe § 9 D

4. K § 9

Z důvodové zprávy vyplývá, že účastníkem dražby se zájemce stává zápisem do seznamu účastníků. Tento „konstitutivní“ účinek zápisu však nevyplývá 

z textu zákona. Doporučujeme přeformulovat.
Akceptováno

230 MZe § 10 D

5. K § 10

Doporučujeme zařadit výslovně do výčtu skutečností, které se uvádí v dražební vyhlášce, také způsob licitace (§ 17 a § 18). Z důvodu vyšší právní 

jistoty všech zúčastněných osob doporučujeme zařadit do výčtu těchto skutečností také minimální příhoz (§ 17 odst. 2) a nepodřazovat tuto skutečnost 

toliko pod písm. k).

Akceptováno
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231 MZe § 11 a 12 D

6. K §  11 a § 12 

V ustanoveních není uvedeno, kdo a jak bude v případě neprovedení nebo ukončení dražby hradit náklady dražby příp. odměnu dražitele (jistě byly 

vynaloženy určité náklady spojené s přípravou dražby a s jejím zrušením). 

§ 12 odst. 2 – Doporučujeme výslovně stanovit, že navrhovatel je vyrozuměn písemně.

1) Vysvětleno

2) Neakceptováno

1) Otázka, kdo bude hradit náklady dražby v případě jejího neprovedení (např. 

když bude od dražby upuštěno nebo když bude dražba ukončena z důvodu 

překážky v konání dražby), záleží v prvé řadě na ujednání mezi navrhovatelem a 

dražebníkem. Pokud si uvedené subjekty tuto otázku neujednají, v případě 

dobrovolných dražeb se uplatní ustanovení § 7, podle kterého nese náklady 

dražby dražebník. V rámci úpravy nucených dražeb je na tuto situaci pamatováno 

v § 34 odst. 6, podle kterého tyto náklady ponese zásadně navrhovatel, ledaže by 

k nucené dražbě nedošlo z důvodů na straně dražebníka.

2) Informace o neprovedení dražby a důvodu jejího neprovedení bude uveřejněna 

v centrální evidenci dražeb, která bude veřejně přístupná na internetových 

stránkách ministerstva a ze které se tak navrhovatel o této skutečnosti dozví. 

Povinnost dražebníka vyrozumět o této skutečnosti přímo navrhovatele dle § 12 

odst. 2 věty druhé tak slouží spíše k tomu, aby byla navrhovateli dána tato 

skutečnost na vědomí co nejdříve (telefonicky, e-mailem apod.) s tím, že tato 

informace bude následně uveřejněna v centrální evidenci dražeb. Z těchto důvodů 

předkladatel nepovažuje za nutné předepisovat pro toto upozornění písemnou 

formu.

232 MZe § 15 odst. 3 D

7. K § 15 odst. 3

Není zjevné, na základě čeho má dojít k zachování předkupního práva (i pokud bude vydražitelem třetí osoba bez předkupního práva), když zároveň dle 

předcházejících odstavců byla splněna povinnost prodávajícího nabídnout předkupníkovi věc ke koupi a tento svého předkupního práva nevyužil. 

Zároveň jde, co se týče možnosti domáhat se převodu předmětu dražby, o přístup odlišný od ustanovení § 2144 občanského zákoníku. Tyto skutečnosti 

nejsou ani nijak reflektovány a vysvětleny v předkládací zprávě či důvodové zprávě. Doporučujeme doplnit.

Akceptováno
Pro upřesnění bylo do § 15 odst. 3 výslovně doplněno věcné předkupní právo. 

Důvodová zpráva bude doplněna o podrobnější vysvětlení. 

233 MZe § 19 D

8. K § 19

Doporučujeme mezi výčet způsobů ukončení dražby zahrnout i způsoby podle § 12 odst. 1.

Podle důvodové zprávy může být dražba v jistém případě zahájena znovu, nicméně v textu zákona není toto zahájení dispozitivní. Doporučujeme 

vyjasnit a text upravit.

Zároveň upozorňujeme, že v důvodové zprávě se odkazuje také na odst. 4 tohoto ustanovení, které však návrh zákona neobsahuje.

Akceptováno

Mezi výčet způsobů ukončení dražby budou zahrnuty i důvody uvedené v § 12 

odst. 1 a § 43 odst. 1.

Ustanovení § 12 odst. 3 bude upraveno tak, že dražba ukončená podle odst. 1 

písm. c) bude zahájena znovu, nedohodnou-li se navrhovatel a dražebník jinak. 

Důvodová zpráva bude upravena.

234 MZe § 22 D

9. K § 22

Podle § 10 odst. 1 písm. e) se v dražební vyhlášce uvede lhůta a způsob uhrazení ceny dosažené vydražením. V § 22 je pak stanovena speciální lhůta pro 

úhradu ceny v případě, že je cena vyšší než 500 tis. Kč. Domníváme se, že vzhledem k naprosté nejistotě, jaká částka bude vydražením dosažena, budou 

dražebníci preventivně uvádět v dražební vyhlášce tuto speciální lhůtu. Pokud by totiž v dražební vyhlášce byla uvedena jiná lhůta, a došlo-li by k 

vydražení za cenu vyšší než 500 tis. Kč, není jasné, jak a kým bude nová lhůta (v rozmezí daném zákonem) určena a vyhlášena. Úpravu tedy 

doporučujeme zpřesnit.

Akceptováno

Lhůta pro úhradu ceny dosažené vydražením bude stanovena bez ohledu na výši 

ceny dosažené vydražením, a to v rozmezí min. 10 a max. 90 dnů. Na základě této 

připomínky bude zároveň doplněno ustanovení, podle kterého v případě, že by 

lhůta pro uhrazení ceny dosaženou vydražením byla sjednána v rozporu se 

zákonem jako kratší, bude tato lhůta činit 10 dnů; pokud by lhůta pro uhrazení 

ceny dosažené vydražením byla sjednána v rozporu se zákonem jako delší, bude 

lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením 90 dnů.

235 MZe § 23 odst. 2 D

10. K § 23 odst. 2

Ve větě za středníkem je použito zájmeno „jim“, není ovšem zřejmé, na jakou skupinu osob odkazuje. Doporučujeme text upravit. Akceptováno

236 MZe § 25 odst. 1 D

K § 25 odst. 1

V textu doporučujeme doplnit, že se jedná o elektronickou dražbu (jinou formu provedení dražby). Akceptováno

237 MZe § 29 D

12. K § 29

Doporučujeme upřesnit vztah živnostenského úřadu, který rozhoduje o udělení koncese, a Ministerstva pro místní rozvoj, které má posuzovat některé z 

podkladů ze žádosti o udělení koncese.

Ministerstvu by zároveň měla být stanovena lhůta pro posouzení podkladů přímo v zákoně o dražbách. 

V důvodové zprávě je uvedeno, že ministerstvo posuzuje odbornou způsobilost žadatele organizovat a provádět dražby. Tento pojem však není v 

návrhu zákona definován, doporučujeme vyjasnit.

Vysvětleno

Tento vztah jednoznačně vyplývá z § 52 odst. 1 živnostenského zákona, podle 

kterého je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 

zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní 

správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud to zvláštní 

právní předpis vyžaduje, žádost o schválení ustanovení odpovědného zástupce, 

spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k 

zaujetí stanoviska. Současně ustanovení § 52 odst. 1 živnostenského zákona 

stanoví lhůtu pro zaujetí stanoviska, a sice 30 dnů od doručení žádosti. S ohledem 

na uvedené je nadbytečné tyto otázky upravovat v navrhovaném zákoně. Pokud 

jde o odbornou způsobilost žadatele, požadavky na odbornou způsobilost 

dražebníka nucených dražeb budou stanoveny, jako v případě jiných 

koncesovaných živností, v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu, a tudíž je 

nadbytečné je blíže specifikovat v navrhovaném zákoně.

238 MZe § 32 D

13. K § 32

Doporučujeme v souvislosti s pracovněprávním vztahem doplnit také vztah obdobný.

Větu druhou doporučujeme přeformulovat, z navrhovaného znění vyplývá ad absurdum, že dražebník nesmí být společníkem, členem, zakladatelem 

jakékoli společnosti (nikoli ve vztahu k navrhovateli, jak je zamýšleno).

Akceptováno

239 MZe § 40 D

14. K § 40

Ve výčtu skutečností, které mají být uvedeny v dražební vyhlášce, doporučujeme zaměnit pořadí pod písm. e) a f), aby informace po sobě následovaly 

logicky.

Akceptováno
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240 MZe § 44 odst. 4 D

15. K § 44 odst. 4

Doporučujeme ujasnit, zda se v textu jedná o rozhodnutí soudu prvního stupně pravomocné či nepravomocné. Upozorňujeme, že není vyřešena situace, 

kdy bude po odvolání rozhodnutí soudu prvního stupně změněno či zrušeno.

Akceptováno jinak

Na základě této připomínky byla provedena revize tohoto ustanovení, které bylo 

převzato z dosavadní právní úpravy. Není důvodné, aby škoda způsobená 

bezdůvodným podáním žaloby na určení nepřípustnosti prodeje zástavy, v jehož 

důsledku není možné dražbu provést až do doby pravomocného rozhodnutí o 

žalobě, dražebnímu věřiteli náležela jen za dobu do rozhodnutí soudu prvního 

stupně. Škoda způsobená bezdůvodným podáním žaloby na určení nepřípustnosti 

prodeje zástavy se tedy bude přiznávat za celou tuto dobu, tj. za dobu od podání 

žaloby na určení nepřípustnosti prodeje zástavy, jak nyní návrh stanoví, až do 

pravomocného rozhodnutí soudu o této žalobě, nikoliv tedy pouze do rozhodnutí 

soudu prvního stupně o této žalobě.

241 MZe § 48 odst. 1 D
16. K § 48 odst. 1

Doporučujeme místo pojmu „bývalý vlastník“ použít pojem „původní vlastník“.
Akceptováno jinak Pojem "bývalý vlastník" bude nahrazen pojmem "předchozí vlastník".

242 MZe § 49 a 50 D

17. K § 49 a § 50

Doporučujeme upřesnit lhůty pro předání částky odpovídající výši uspokojených pohledávek a pro vydání protokolu o uspokojení pohledávek, a to ve 

vzájemné souvislosti. 

§ 50 odst. 3 – Doporučujeme výslovně uvést, že se protokol zasílá vlastníkovi původnímu, jak také vyplývá z důvodové zprávy.

1) Vysvětleno

2) Akceptováno

Návrh zákona jasně stanoví, že lhůta pro předání částek odpovídajících výši 

uspokojených pohledávek dražebním věřitelům činí 10 dnů od uhrazení ceny 

dosažené vydražením (§ 49 odst. 4). V návaznosti na to je dražebník povinen bez 

zbytečného odkladu vyhotovit protokol o uspokojení pohledávek (§ 50 odst. 1) a 

do 5 dnů od jeho vyhotovení zaslat tento protokol osobám uvedeným v § 50 odst. 

3. Z těchto ustanovení je tak zřejmá vzájemná souvislost uvedených úkonů i lhůty, 

ve kterých je třeba tyto úkony provést.

243 MZe obecně D

18. Obecná připomínka

V souladu s Programem Digitální Česko je žádoucí, aby každý nový návrh legislativního předpisu  byl tzv. digitálně přívětivý, tj. aby nevytvářel 

překážky pro případnou budoucí elektronizaci celého procesu výkonu dražby. V tomto smyslu platí i pro změny dalších souvisejících existujících 

zákonů.

Akceptováno

244 MZV § 5 odst. 2 D

1) K ust. § 5 odst. 2: 

MZV doporučuje ve druhé větě tohoto odstavce slova „Uveřejní se“ nahradit slovy „Ministerstvo uveřejní“, tj. slovy, jež přímo vyjádří „původce“ 

předmětného jednání, neboli trpný rod vyjádřený zvratným pasivem se nahradí rodem činným. 

Vysvětleno

245 MZV § 6 odst. 3 D
2) K ust. § 6 odst. 3:

Za účelem zpřesnění textu MZV dává ke zvážení za slova „podpisy stran“ vložit slova „této smlouvy“. 
Vysvětleno

Konečné znění § 5 odst. 2 bude obsahovat pouze jednu větu, v níž bude uvedeno, 

že údaje o dražebnících podle § 56 uveřejňuje ministerstvo (rod činný). V § 56 

bude uvedeno, které údaje o dražebnících ze základního registru osob a 

živnostenského rejstříku ministerstvo používá při svojí činnosti podle 

předmětného zákona. Připomínka se tedy stala bezpředmětnou.

246 MZV § 10 odst. 2 D

3) K ust. § 10 odst. 2:

MZV dává ke zvážení za slova „na internetu“ vložit slova „a v celostátním nebo regionálním tisku,“, a to za účelem seznámení se s konáním dražby a 

následné možné účasti i těch zájemců, kteří nemají přístup k internetu. 

Neakceptováno

Většina dražeb je nyní prováděna elektronicky a hlavním zdrojem informací o 

těchto dražbách je portál www.centralniadresa.cz, nově bude tuto funkci plnit 

Centrální evidence dražeb. U předmětů nižší hodnoty by uveřejnění informací v 

celostátním nebo regionálním tisku bylo neadekvátním výdajem. S ohledem na 

dosavadní zkušenosti můžeme konstatovat, že tento typ inzerce je využíván 

zejména u lukrativních předmětů dražby. 

247 MZV § 16 D

4) K ust. § 16:

MZV doporučuje ve druhé větě doplnit nevyjádřený podmět, tzn. za slovo „Následně“ vložit slovo „dražebník“. Vyjádření „podmětu“ v postavení 

nositele povinnosti je v normativním textu standardní. 

Akceptováno

248 MZV § 17 odst. 1 D

5) K ust. § 17 odst. 1:

MZV dává ke zvážení za slovo „licitaci“ vložit slovo „prováděné“. Vložením tohoto slova dojde ke zpřesnění textu a rovněž k formulační shodě se 

začátkem  ust. § 25 odst. 5, které zní „V případě licitace prováděné anglickým způsobem“. 
Akceptováno

249 MZV § 18 odst. 1 D

6) K ust. § 18 odst. 1: 

MZV dává ke zvážení za slovo „licitaci“ vložit slovo „prováděné“. Vložením tohoto slova dojde ke zpřesnění textu a rovněž k formulační shodě s 

dovětkem v ust. § 25 odst. 4, který zní „pro licitaci prováděnou holandským způsobem“. 

Akceptováno

250 MZV § 23 odst. 2 D

7) K ust. § 23 odst. 2:

MZV doporučuje slovo „jim“ nahradit slovem „mu“, jelikož v předcházejícím textu se hovoří o „tom, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany“, tj. o 

osobě v jednotném čísle. Používání jednotného čísla v právním předpisu ostatně upřednostňují Legislativní pravidla vlády. 

Akceptováno

251 MZV § 29 D

8) K nadpisu ust. § 29:

MZV doporučuje vypuštění slova „Další“, jelikož toto slovo navozuje dojem, že v navrhovaném zákoně, resp. jeho části upravující podmínky pro 

organizaci a provádění dražeb, jsou obsaženy i nějaké jiné podmínky udělení koncese pro provádění nucených dražeb. Jiné podmínky však jsou obsaženy 

v živnostenském zákoně.

Neakceptováno

Byla zvolena formulace, která se používá v platném právu, viz zákon č. 159/1999 

Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu. Základní podmínky pro udělení koncese jsou obsaženy v 

živnostenském zákoně. Návrh zákona pouze upravuje další podmínky, které musí 

žadatel o koncesi splnit. Použití této formulace tedy považujeme za vhodné.

252 MZV § 29 odst. 1 D

9) K ust. § 29 odst. 1:

MZV doporučuje v návětí tohoto odstavce, a v návaznosti na předcházející připomínku, resp. na skutečnost, že „základní“ podmínky udělení koncese 

pro provádění nucených dražeb jsou stanoveny v živnostenském zákoně, za slovo „připojí“ vložit slova „kromě dokumentů požadovaných 

živnostenským zákonem“ (jak je uvedeno i v důvodové zprávě navrhovaného zákona). 

Akceptováno

253 MZV § 58 D

10) K ust. § 58:

MZV doporučuje sloveso v návětí „Zrušuje se“ uvést v množném čísle, tj. tak, jak při rušení vícera právních předpisů různé právní síly vyžaduje čl. 52 

odst. 2 písm. b)  Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno
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254 MZV § 59 D

11) K ust. § 59:

MZV doporučuje v návětí obsahujícím výčet právních předpisů, které novelizovaly živnostenský zákon, před slova „se mění takto“ vložit čárku, jež se 

standardně v takovém textu/na tomto místě uvádí (byť se jedná z mluvnického hlediska o přívlastkovou konstrukci s těsným přívlastkem). 

Akceptováno jinak

Připomínka akceptována s tím, že celá novela živnostenského zákona bude spolu 

s novelami dalších právních předpisů řešena v rámci samostatného změnového 

zákona.

255 Nejvyšší soud § 2 D

K § 2:

- zákon nepoužívá pojem „veřejná“ dražba, ačkoli občanský zákoník v některých ustanoveních - např. v § 1837 písm. k) o. z. – pojem „veřejná“ dražba 

stále používá; proklamovaná snaha o sjednocení pojmosloví proto není zcela důsledná

- v definici dražby už není uvedeno, že se jedná o „veřejné“ jednání, ale veřejnost dražby plyne z ustanovení § 13, podle něhož každý může být bezplatně 

přítomen dražbě

- vzhledem k tomu, že účelem tohoto jednání je uzavření smlouvy (zde je zřejmá snaha o soulad s § 1771 o. z.) s osobou, která za stanovených 

podmínek podá nejvyšší nabídku, nebude se jednat o přechod vlastnického či jiného práva (o originární způsob nabytí práva), neboť dražba bude nově 

pojímána jako zvláštní způsob uzavírání smlouvy; závěry dosavadní judikatury vyplývající z toho, že se jedná o přechod vlastnického práva a o originární 

způsob nabytí práva, tedy nadále nebudou použitelné 

Akceptováno

Na základě této připomínky byla znovu reflektována definice dražby podle § 2 s 

tím, že dražby, na něž se má zákon vztahovat, budou i nadále označovány jako 

"veřejné dražby" (pod legislativní zkratkou "dražby"), aby došlo k jasnému 

odlišení těchto dražeb jakožto dražeb konaných za účasti předem neurčeného 

okruhu osob od ostatních dražeb. K této připomínce lze nicméně dodat, že 

občanský zákoník není terminologicky příliš důsledný, viz např. § 1793 odst. 2 

OZ, který vedle sebe používá jak pojem dražba, tak pojem veřejná dražba. 

256 Nejvyšší soud § 12 odst. 1 D

K § 12 odst. 1:

- na rozdíl od zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (ZVD), který v § 17 odst. 1 a 4 stanovil, že dražbou 

dobrovolnou je dražba prováděná na návrh vlastníka, a stanovil, kdo se dále rozumí vlastníkem, nový zákon nikde neuvádí, kdo je navrhovatelem, a 

pouze v § 12 odst. 1 stanoví, že překážkou dražby je, vyjde-li najevo, že navrhovatel není oprávněn s předmětem dražby nakládat, nebo nelze-li z jiného 

důvodu předmět dražby převést; zřejmě tedy bude třeba vždy zjišťovat, zda jde o osobu, která je oprávněna s předmětem dražby nakládat, podle 

občanského zákoníku

Akceptováno
Na základě této připomínky a připomínek jiných připomínkových míst bude do 

návrhu doplněno, kdo může navrhnout provedení jiné než nucené dražby.

257 Nejvyšší soud § 22 odst. 3 D

K § 22 odst. 3:

- není zřejmé, kdo ponese náklady opakované dražby v případě zmaření dražby neuhrazením ceny dosažené vydražením (§ 46 odst. 1) – srov. § 28 odst. 

3 a 4 ZVD

Vysvětleno

V případě zmaření opakované dražby se uplatní stejný režim jako u "první" 

zmařené dražby, tedy že náklady dražby a odměnu dražebníka bude hradit 

vydražitel věci v opakované dražbě (§ 22 odst. 3).

258 Nejvyšší soud § 23 odst. 1 D

K § 23 odst. 1:

- okruh osob, které se mohou domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem (každý, „kdo na tom má zájem hodný právní ochrany“), je v 

případě dobrovolných dražeb vymezen velmi široce; bude se proto složitěji posuzovat, kdo může návrh podat (je otázkou, zda to může být i vydražitel, 

jehož aktivní legitimaci dosavadní judikatura nepřipouští – srov. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 32/2005)

- oproti ZVD jsou velmi široce (téměř neomezeně) nastaveny důvody vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem; je otázkou, zda to bude na 

prospěch právní jistotě

Akceptováno 

částečně

Na základě této připomínky a připomínek jiných připomínkových míst budou v 

daném ustanovení vyjmenovány konkrétní osoby aktivně legitimované k podání 

návrhu na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, což pokryje 

naprostou většinu případů. Zároveň však zůstane ponecháno oprávnění osoby, 

která má na podání návrhu na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem 

zájem hodný právní ochrany, k podání tohoto návrhu. Tím budou pokryty i 

všechny ostatní případy, které by při taxativním výčtu aktivně legitimovaných 

osob mohly být opomenuty a současně tím nedojde k přílišnému zatížení soudů, 

neboť v naprosté většině případů nebude třeba zkoumat, zda daná osoba onen 

zájem hodný právní ochrany má. 

Stávající úprava, která taxativně vypočítává jednotlivé důvody neplatnosti dražby 

a která má tak za následek, že v případě porušení jiných ustanovení zákona nelze 

neplatnost dražby namítat (ani v případě závažných pochybení), se jeví jako 

nevyhovující. I Nejvyšší soud v konkrétním případě připustil, že by platnost 

dražby mohla být zpochybněna i z jiného důvodu, než který zákon výslovně 

stanoví (viz  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 29 Cdo 

1441/2007). Proto byla zvolena obecnější koncepce důvodů neplatnosti smlouvy 

uzavřené příklepem s tím, že neplatnosti u jiných než nucených dražeb se bude 

možné dovolat pro porušení ustanovení tohoto zákona a dále (s ohledem na 

subsidiární použití občanského zákoníku) z důvodů neplatnosti právního jednání 

stanovených občanským zákoníkem, přičemž neplatnost bude možné vyslovit 

pouze v případě závažných porušení zákona.

259 Nejvyšší soud § 23 odst. 2 D

K § 23 odst. 2:

- roční objektivní lhůta ode dne konání dražby, ve které se ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může domáhat neplatnosti smlouvy 

uzavřené příklepem, se jeví jako příliš dlouhá; principu právní jistoty by odpovídala přiměřeně kratší objektivní lhůta a subjektivní lhůta by neměla být – 

též pro očekávanou skutkovou složitost posuzování, kdy se navrhovatel o důvodu neplatnosti dozvěděl – stanovena vůbec

Neakceptováno

 Objektivní lhůta o délce 1 roku byla vyhodnocena jako přiměřená s ohledem na 

zakotvení aktivní legitimace osoby, která má na vyslovení neplatnosti smlouvy 

uzavřené příklepem zájem hodný právní ochrany. V těchto případech se totiž 

může jednat i o osoby, které se o tom, že dražba proběhla, dozví až s časovým 

odstupem po konání dražby, a tudíž se zachování dosavadní tříměsíční objektivní 

lhůty nejeví jako dostačující pro uplatnění práv a oprávněných zájmů těchto osob.

260 Nejvyšší soud § 24 D

K § 24:

- použití pojmu „odpovědnost za škodu“ neodpovídá platnému občanskému zákoníku, který preferuje pojem „povinnost nahradit škodu“

- vzhledem k tomu, že u dobrovolné dražby není upravena odpovědnost za vady (srov. § 63 odst. 1 ZVD), bude se zřejmě postupovat podle § 1916 o. z. 

Akceptováno, 

vysvětleno

V případě jných než nucených dražeb se bude postupovat podle ustanovení 

občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

261 Nejvyšší soud § 49 D

K § 49:

- není upraveno, co se stane s částkou zbývající po uspokojení pohledávek (srov. ustanovení § 59 odst. 2 ZVD, podle něhož částku zbývající po 

uspokojení pohledávek dražebník zašle ve lhůtě do 10 dnů po uhrazení ceny dosažené vydražením bývalému vlastníkovi)

Akceptováno
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262 Nejvyšší soud obecně D

Další poznámky:

- návrh zákona neobsahuje (zřejmě žádoucí) ustanovení o tom, že právní vztahy upravené v tomto zákoně se řídí občanským zákoníkem, pokud není 

stanoveno jinak (srov. § 65 ZVD)

- návrh zákona neobsahuje ustanovení odpovídající § 39 odst. 11 ZVD; podání návrhu na výkon rozhodnutí tedy už nebude překážkou uzavření 

(důvodem neplatnosti) smlouvy o provedení nedobrovolné dražby, přestože podle § 43 odst. 1 písm. d) je nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 

předmětu nucené dražby nebo jeho části nebo vydání exekučního příkazu překážkou v konání dražby, stejně jako tomu je i v § 46 odst. 1 písm. g) ZVD

Neakceptováno

Výslovné stanovení subsidiárního použití občanského zákoníku v zákoně je 

nadbytečné, neboť tato skutečnost vyplývá ze samotného předmětu úpravy 

zákona, jímž jsou dražby zařazené občanským zákoníkem mezi zvláštní způsoby 

uzavření smlouvy (§ 1771 OZ). Aby provázanost mezi ustanovením § 1771 OZ a 

tímto zákonem byla zřetelnější, bude odpovídajícím způsobem upravena definice 

dražby v § 2..

Podání návrhu  na výkon rozhodnutí automaticky neznamená, že výkon 

rozhodnutí bude i nařízen. Proto není důvod již ve fázi podání návrhu na výkon 

rozhodnutí bránit uzavření smlouvy o provedení dražby, resp. konstruovat již 

uzavřenou smlouvu o provedení dražby jako neplatnou. V případě, že bude 

dražba provedena i přes překážku v podobě nařízeného výkonu rozhodnutí podle 

§ 43 odst. 1 písm. d), je to důvod pro vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené 

příklepem.

263 NK ČR § 28 odst. 1 Z

1. K § 28 odst. 1

V § 28 odst. 1 požadujeme vložit nové písmeno b), které zní:

„b) likvidační správce nebo notář, který byl pověřen jako soudní komisař provedením úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti podle jiného 

právního předpisu,“.

Stávající písmeno b) se nově označuje jako písmeno c).

Tato připomínka je zásadní.

Odůvodnění:

Do návrhu zákona považujeme za nezbytné doplnit další typ nucené dražby, a to v souladu s § 252 odst. 1 písm. c) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, podle kterého lze majetek patřící do likvidační podstaty zpeněžit prodejem ve veřejné dražbě provedené dražebníkem podle jiného 

právního předpisu.

Takovouto dražbu jsou oprávněni v rámci likvidace pozůstalosti nařídit buďto likvidační správce nebo, nebyl-li likvidační správce jmenován, notář, který 

byl pověřen jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti. Na tyto osoby přechází dnem vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti správa 

pozůstalosti, v rámci níž mohou mj. zpeněžit majetek likvidační podstaty prodejem ve veřejné dražbě.

Akceptováno

264 NK ČR § 45 Z

2. K § 45 

Požadujeme zachovat stávající hranici vyvolávací ceny pro povinnost osvědčení průběhu nucené dražby notářským zápisem.

Tato připomínka je zásadní.

Odůvodnění:

Návrh zákona zvyšuje limit pro povinnost osvědčení průběhu nucené dražby notářským zápisem, a to z podmínky stávajícího nejnižšího podání 

přesahujícího 1 000 000 Kč (§ 47 odst. 8 zákona č. 26/2000 Sb.) na navrhovanou podmínku hranice vyvolávací ceny přesahující 5 000 000 Kč. 

Důvodová zpráva pouze obecně konstatuje, že „ustanovení vychází z dosavadní právní úpravy, pouze došlo ke změně limitu vzhledem k vývoji cenové 

hladiny.“

S ohledem na skutečnost, že hodnocení dopadu regulace (RIA) se touto skutečností nikterak nezabývá, není zjevné, jaké zvýšení cenové hladiny má 

předkladatel na mysli – zda jde např. o hodnotu cenného papíru (častý případ dražeb akcií po změně podoby), hodnotu nemovitosti, či inflaci obecně. 

Pokud měl předkladatel na mysli inflaci, upozorňujeme na skutečnost, že průměrná meziroční inflace mezi léty 2000 (účinnost stávajícího zákona) a 

rokem 2017 činila 2,10% a částka 1 000 000 Kč odpovídá k roku 2017 částce 1 423 571 Kč, nikoli pak 5 000 000 Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že by podle návrhu dražby s účastí notáře probíhaly toliko o předmětech s obvyklou cenou minimálně cca 10 000 000 Kč 

(vyvolávací cena podle § 35 odst. 3 návrhu zákona tvoří nejméně polovinu obvyklé ceny), fakticky by se tak jednalo o zrušení účasti notáře při 

osvědčování dražeb, kdy není, zvláště při absenci odůvodnění, zřejmé, co k danému postupu předkladatele vede či zda si vůbec tyto důsledky při 

zpracování materiálu uvědomil. Účast notáře při ověřování dražeb přitom nelze chápat jako formalitu. Vzhledem k tomu, že jde o nucenou dražbu, 

zvyšuje se možnost napadení správnosti postupu při vedení dražby. Osvědčením dražby veřejnou listinou se

a) předchází budoucímu možnému sporu, neboť skutečnost, že je dražba osvědčována nestranným a nezávislým notářem sama o sobě nutí k řádnému 

postupu při provádění takové dražby,

b) nastane-li spor, je veřejná listina o osvědčení dražby plným důkazem, není-li prokázán opak.

Z komparativního pohledu lze dále poukázat na slovenskou úpravu (§ 20 odst. 13 zákona č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách a o doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov), kdy musí být účast 

dražby dokonce, jde-li o dobrovolné dražby, osvědčena notářským zápisem vždy, když jde o dražbu bytu, domu, jiné nemovité věci, podniku nebo jeho 

části nebo kdy nejnižší podání u movitých věcí, práv a jiných majetkových hodnot přesáhnu sumu 33 193,92 eura (asi 850 tis. Kč).

Akceptováno jinak

Z dat portálu centralniadresa.cz vyplývá, že za rok 2017 i 2016 byly předmětem 

nedobrovolných dražeb, kde byla výše nejnižšího podání více než 1 mil, ve 100 % 

případů vždy věci nemovité.

Z tohoto důvodu je vhodnější namísto obecné míry inflace, při které by 1 mil. Kč 

představoval na konci roku 2018 částku 1 510 286 Kč, použít index nárůstu ceny 

nemovitostí. Dle zprávy Českého statistického úřadu z 27. 7. 2017 došlo  od roku 

2000 ke zvýšení ceny rodinných domů o 96 %, ceny stavebních pozemků vzrostly 

o 162 % a ceny starších bytů o 195 %. Pokud budeme počítat s průměrným 

navýšením ve výši 150 %, valorizací původní částky 1 mil. Kč dojdeme k částce 

2,5 mil. Kč.

Zároveň je nutné zdůraznit, že podíl klasických tzv. "kamenných" dražeb 

každoročně klesá a stále více se prosazují dražby elektronické. V roce 2017 bylo 

již 63 % všech veřejných dražeb elektronických. U elektronických dražeb je 

hlavním prostředkem pro záznam průběhu dražby "Záznam o průběhu 

elektronické dražby", který generuje elektronický dražební systém dle požadavků 

stanovených prováděcím právním předpisem. Osvědčení průběhu elektronické 

dražby notářem v tomto případě významněji neposiluje právní jistotu, neboť 

klíčová jsou elektronická data systému a poskytovatele webhostingu, ke kterým 

notář nemá přístup. 

S ohledem na vývoj cenové hladiny od roku 2000 do roku 2015 navrhujeme 

upravit hranici pro osvědčení průběhu dražby notářským zápisem na 

hodnotu vyvolávací ceny ve výši 2 500 000 Kč.

Vyjádření k vypořádání

NK ČR souhlasí s vypořádáním.

265 NKÚ § 5 odst. 2 D

1. K § 5 odst. 2

V druhé větě doporučujeme vypustit slovo „alespoň“; údaje o dražebníkovi, které se zveřejnění, by měly být stanoveny jednoznačně.
Akceptováno jinak

Centrální evidence dražeb bude napojena přímo na registr osob, registr obyvatel, 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí, dále na registr živnostenského 

podnikání. Okruh údajů o dražebnících bude definován taxativně. Otázky spojené 

s centrální evidencí dražeb jsou řešeny v úzké spolupráci s odborem 

eGovernmentu Ministerstva vnitra a celé ustanovení § 5 zřejmě dozná výrazných 

změn.

266 NKÚ § 9 odst. 3 D

2. K § 9 odst. 3

V ustanovení se stanoví okruh osob, které nesmějí být účastníky dražby, užším způsobem než v dosavadní úpravě. Podle stávající úpravy nesmějí být 

účastníky dražby mj. osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k 

vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, osoby blízké dražebníkovi, v opakované dražbě vydražitel, který způsobil zmaření předchozí 

dražby aj. Doporučujeme buď rozšířit okruh osob, které nesmějí být účastníky dražby, anebo v důvodové zprávě podrobněji vysvětlit důvody 

navrhované změny.

Akceptováno

Na základě této a jiných připomínek byla provedena revize tohoto ustanovení a 

dojde k úpravě textu. Zároveň bude odpovídajícím způsobem upravena důvodová 

zpráva.

Mezi osoby, které se nesmějí účastnit dražby, bude doplněna osoba, která při 

dražbě zastupuje dražebníka, a v případě, že je dražebník právnikcou osobou, 

osoba, která je členem jeho statutárního nebo jinéh orgánu a jejich osoby blízké, 

dále vlastník předmětu dražby odpovídající licitátorovi podle nynější právní 

úpravy.

267 NKÚ § 42 D
3. K § 42

Slovo „závazek“ doporučujeme nahradit slovem „dluh“.
Akceptováno
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268 NSZ § 23 Z

K § 23: 

Zákon přejímá zásadu z platného zákona, že neplatnost může vyslovit jen soud. Jinými slovy, neplatnost může být uplatněna ve stanovených lhůtách jen 

u soudu podle speciálního navrhovaného ustanovení § 23. Nadále bude patrně platit, že v jiném řízení si soud nebude moci neplatnost smlouvy uzavřené 

příklepem posoudit ani jako předběžnou otázku. Není ale výslovně určeno (jako je tomu v platném zákoně), které osoby se mohou neplatnosti dovolat. 

Je sice navrhováno stanovit, že neplatnost může uplatnit návrhem ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, což v praxi může znamenat, že bude 

záležet na poměrně náročném posuzování soudu, zda tento zákonný požadavek navrhovatel splňuje, zejména nebude-li tímto navrhovatelem současně 

navrhovatel dražby, osoba oprávněná z předkupního práva, osoba oprávněná z práva na přednostní nabytí předmětu dražby nebo osoba, k jejímuž 

návrhu bylo vykonatelným rozhodnutím zakázáno s předmětem dražby nakládat, tedy osoba, do jejichž práv mohlo být podstatným způsobem a zjevně 

zasaženo. Je tedy zřejmé, že zájmem hodným právní ochrany se míní zájem konkrétní osoby, tedy zájem soukromoprávní, nikoliv veřejný, což by musel 

zákon vyjádřit výslovně. Posouzení, zda navrhovateli svědčí podmínka, že disponuje zájmem hodným právní ochrany, bude záležet na poměrně širokém 

uvážení soudu. Tím se může do pravomocného rozhodnutí soudu zvýšit nejistota, zdali nastanou důsledky dražby. Důvěra ve stabilitu důsledků veřejné 

dražby je navíc zeslabena i tím, že ustanovení nevymezilo konkrétní zákonné důvody neplatnosti. Patrně tedy bude otázka neplatnosti podřízena pravidlu 

o relativní neplatnosti. Důvodová zpráva k tomuto institutu nedává bližší odůvodnění. Není tedy zřejmé, proč se úprava neplatnosti smlouvy provedené 

příklepem odchyluje od přesně stanovených kritérií dosavadní právní úpravy.

Vzhledem k závažným důsledkům dražby pro přechod vlastnického práva doporučujeme zvážit zakotvení úpravy, která by výslovně určila osoby, jež 

mohou návrh podat a stanovila by konkrétním vymezením případů důvody, pro které lze neplatnost u soudu uplatnit. V navrhovaném ustanovení se 

toliko uvádí, že důvodem neplatnosti je i porušení ustanovení tohoto zákona při provádění dražby s výjimkou v podstatě bagatelních případů. 

Navrhovaná obecná úprava může vést k dlouhotrvajícím sporům, což bude vyvolávat tlak na konkretizaci zákonných kritérií vzniku práva na podání 

návrhu na určení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, a to v některé z následujících novel (tohoto návrhu) zákona.

Akceptováno 

částečně

Na základě této připomínky a připomínek jiných připomínkových míst budou v daném 

ustanovení vyjmenovány konkrétní osoby aktivně legitimované k podání návrhu na 

vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem, což pokryje naprostou většinu případů. 

Zároveň však zůstane ponecháno oprávnění osoby, která má na podání návrhu na vyslovení 

neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem zájem hodný právní ochrany, k podání tohoto 

návrhu. Tím budou pokryty i všechny ostatní případy, které by při taxativním výčtu aktivně 

legitimovaných osob mohly být opomenuty a současně tím nedojde k přílišnému zatížení 

soudů, neboť v naprosté většině případů nebude třeba zkoumat, zda daná osoba má onen 

zájem hodný právní ochrany. S přihlédnutím k této připomínce bude dále doplněn a 

zpřesněn výčet osob oprávněných podat návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy uzavřené 

příklepem u nucených dražeb (§ 51).

Stávající úprava, která taxativně vypočítává jednotlivé důvody neplatnosti dražby a která 

má tak za následek, že v případě porušení jiných ustanovení zákona nelze neplatnost dražby 

namítat (ani v případě závažných pochybení), se jeví jako nevyhovující. I Nejvyšší soud v 

konkrétním případě připustil, že by platnost dražby mohla být zpochybněna i z jiného 

důvodu, než který zákon výslovně stanoví (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 

2009, sp. zn. 29 Cdo 1441/2007). Proto byla zvolena obecnější koncepce důvodů 

neplatnosti smlouvy uzavřené příklepem s tím, že neplatnosti u jiných než nucených dražeb 

se bude možné dovolat pro porušení ustanovení tohoto zákona a dále (s ohledem na 

subsidiární použití občanského zákoníku) z důvodů neplatnosti právního jednání 

stanovených občanským zákoníkem, přičemž neplatnost bude možné vyslovit pouze v 

případě závažných porušení zákona. 

Na základě této připomínky budou nicméně více přiblíženy podmínky, za nichž lze vyslovit 

neplatnost smlouvy uzavřené příklepem, u nucených a jiných než nucených dražeb.

Vyjádření k vypořádání

NSZ souhlasí s vypořádáním.

269 NSZ § 2 odst. 1 Z

K § 2 odst. 1:

Navrhované ustanovení by mělo vyjádřit podstatu dražby jako způsob uzavření smlouvy podle občanského zákoníku. Navrhovaný text sice stanoví 

proces dražby, dále ale konstatuje, že účelem tohoto procesu (jednání) je právě uzavření smlouvy. Je pochopitelné, že v ustanovení nebyl opakován text 

§ 1771 odst. 1 občanského zákoníku, který již charakterizuje smlouvu provedenou příklepem při dražbě, nicméně měl zde být uveden alespoň odkaz na 

občanský zákoník. Tím by se zdůraznila propojenost § 2 navrhovaného zákona o veřejných dražbách s úpravou povahy dražby v občanském zákoníku. 

Jinak by text navrhovaného ustanovení mohl vést i k nesprávnému výkladu, že po provedené dražbě se bude teprve uzavírat smlouva, která je účelem 

předcházející dražby.  

V zájmu návaznosti § 2 navrhovaného zákona o veřejných dražbách na ustanovení 

§ 1771 odst. 1 občanského zákoníku, který upravuje uzavření smlouvy dražbou dobrovolnou, dáváme k úvaze druhou větu nahradit násl. větami, např. 

takto:

„Uzavírání smlouvy při dražbě stanoví občanský zákoník. Ustanovení § 560 občanského zákoníku se nepoužije.“

Na konci prvé z uvedených vět by bylo vhodné uvést odkaz na poznámku pod čarou násl. znění: „§ 1771 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.“

Pro úplnost se dodává, že smluvní povahu dražby vysvětloval např. i Nejvyšší soud tak, že licitátor činí nabídku věci k prodeji za vyvolávací cenu 

(ofertu), přičemž účinná akceptace nabídky účastníkem dražby je podmíněna tím, že některým z účastníků dražby není učiněna vyšší nabídka ceny (nové 

oferty). Za ofertu, která vedla k uzavření smlouvy, se považovala poslední nabídka vyšší ceny a příklep licitátora za potvrzení akceptace této nabídky, 

tedy úkon, kterým se uzavření smlouvy završuje (srov. Rc 25/2001, byť k výkladu zákona č. 427/1990 Sb.).

Smluvní podstata dražby byla objasněna též v teorii (srov. Knapp, V. O příklepu a také o právní filozofii, Právní rozhledy č. 6/1995, str. 231, 232; Eliáš, 

K. Soudce a zákon, Právní rozhledy č. 7/1994, str. 235; k vývoji názorů na nabývání vlastnictví při dražbě viz též Záruba, J.: K problematice vyslovení 

neplatnosti dražby a pravomoci státního zastupitelství vstupovat do řízení podle § 35 odst. 1 písm. m) občanského soudního řádu, Státní zastupitelství č. 

2/2007, str. 3 a násl.).

Akceptováno jinak

Na základě této připomínky bude zpřesněna definice dražby v § 2 tak, že v ní 

bude uvedeno, že účelem dražby je uzavření smlouvy příklepem s výslovným 

uvedením odkazu na § 1771 OZ, aby bylo jasné, že tento zákon upravuje postup 

při dražbě podle uvedeného ustanovení občanského zákoníku, splňuje-li příslušná 

dražba znaky uvedené v § 2.

Vyjádření k vypořádání

NSZ souhlasí s vypořádáním.

270 NSZ § 6 odst. 2 Z

K § 6 odst. 2:

Z výčtu náležitostí smlouvy o provedení dražby lze dovodit, že se má na mysli výčet taxativní. Pod písm. e) se uvádí, že smlouva obsahuje další 

náležitosti podle tohoto zákona. Takto obecné stanovení náležitostí nevystihuje závažnost taxativního výčtu a v podstatě ponechává zjišťování těchto 

dalších náležitostí na interpretaci zákona. Ustanovení ani nestanoví následek nedodržení těchto náležitostí. Např. platný zákon č. 26/2000 Sb. s 

nedodržením náležitostí smlouvy o provedení dražby spojuje důsledky neplatnosti (srov. § 19 odst. 7 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). V zájmu právní jistoty doporučujeme v odstavci 2 text písm. e) přímo nahradit enumerativním výčtem náležitostí, které mají vyplývat ze 

zákona o veřejných dražbách.

Akceptováno

271 Středočeský kraj § 5 odst. 2 Z

§ 5 odst. 2 věta druhá

(2) V centrální evidenci dražeb ministerstvo uveřejňuje informace o dražebnících na základě údajů vedených v živnostenském rejstříku. Uveřejní se 

alespoň jméno dražebníka, adresa jeho sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, identifikační číslo osoby a 

předmět podnikání.

Navrhujeme ve větě druhé slova „nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu“ vypustit.

Odůvodnění:

V § 60 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona je uvedeno: „Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v odstavci 2 

písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,“. Návrh počítá se 

zavedením Centrální evidence dražeb jako informačního systému veřejné správy, ve které se uveřejňují informace o dražebnících na základě údajů 

vedených v živnostenském rejstříku a která je veřejně přístupná na internetových stránkách ministerstva. Záměr uveřejnit údaje: „místo pobytu, 

popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu“ dražebníka v centrální evidenci dražeb koliduje s údaji, které jsou v živnostenském rejstříku 

údaji neveřejnými.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



272 Středočeský kraj § 29 odst. 2 Z

§ 29 odst. 2 věta druhá

(2) Ministerstvo posoudí podklady podle odstavce 1 a vydá stanovisko podle živnostenského zákona. Ministerstvo vydá nesouhlasné stanovisko, pokud 

žadatel není pojištěn podle § 4 odst. 1 nebo smlouva o pojištění odpovědnosti nesplňuje podmínku podle § 30, nebo pokud žadatel neprokáže, že je 

dostatečně odborně způsobilý zabezpečit organizaci a průběh nucené dražby podle odstavce 1 písm. b).

Navrhujeme ve větě druhé slovo „odborně“ vypustit.

Odůvodnění:

Slovní spojení „odborně způsobilý“ je v rozporu s dikcí živnostenského zákona, kdy odbornou způsobilost posuzuje živnostenský úřad při ohlášení 

živnosti či žádosti o koncesi.

Akceptováno jinak

Slova "je dostatečně odborně způsobilý" budou na základě zásadní připomínky 

Zlínského kraje nahrazena slovy "má předpoklady".

Vyjádření k vypořádání

Středočeský kraj souhlasí s vypořádáním.

273 Středočeský kraj § 60 odst. 6 Z

§ 60 odst. 6 – Přechodná ustanovení

V odstavci 6 je uvedeno, že úkony podle odstavců 1 až 3 a 5 jsou osvobozeny od správních poplatků, ale v těchto odstavcích nejsou uvedeny žádné 

úkony, které by běžně správním poplatkům podléhaly. Z tohoto důvodu navrhujeme tento odstavec z návrhu zákona vypustit, neboť přechodné 

ustanovení počítá pouze s provedením změny zápisu údajů v živnostenském rejstříku ze strany živnostenského úřadu (z moci úřední).

Neakceptováno

Ustanovení § 60 odst. 6 bude ponecháno na žádost MPO.

Vyjádření k vypořádání

Středočeský kraj souhlasí s vypořádáním.

274 Středočeský kraj § 59 bod 2 Z

Bod č. 2

Do přílohy č. 2 Vázané živnosti do sloupce 2 předmětu podnikání „Provádění dražeb s výjimkou dražeb nucených“ 

navrhujeme doplnit jako další možnost prokázání odborné způsobilosti 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, mládeže a 

tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.

Akceptováno jinak

Text bude upraven ve smyslu připomínky tak, že ve vkládaném písm. d) bude 

připomínkovaný text nahrazen textem "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 4 roky praxe v 

dražební nebo realitní činnosti, nebo osvědčení ".

Text však bude zařazen do samostatného změnového zákona.

Vyjádření k vypořádání

Středočeský kraj souhlasí s vypořádáním.

275 Středočeský kraj § 59 bod 5 Z

Bod č. 5.

Do přílohy č. 3 Koncesované živnosti do sloupce 2 předmětu podnikání „Provádění nucených dražeb“

navrhujeme doplnit jako další možnost prokázání odborné způsobilosti 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, mládeže a 

tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti.

Odůvodnění:

Původní zákon umožnoval podnikateli u vázané i u koncesované živnosti prokazovat odbornou způsobilost osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným 

dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. 

V návrhu zákona není možnost této odborné způsobilosti připuštěna. Tato situace se jeví jako diskriminační vůči držitelům osvědčení o rekvalifikaci z 

předchozích let. 

Akceptováno jinak

Text bude upraven ve smyslu připomínky tak, že ve vkládaném písm. d) bude 

připomínkovaný text nahrazen textem "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 6 let praxe v dražební 

nebo realitní činnosti, nebo".

Text však bude zařazen do samostatného změnového zákona.

Vyjádření k vypořádání

Středočeský kraj souhlasí s vypořádáním.

276 Středočeský kraj § 59 D

§ 59 

Po změně zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s přijetím zákona o 

dražbách, se pro splnění odborné způsobilosti pro živnosti Provádění dražeb s výjimkou dražeb nucených a Provádění nucených dražeb uvádí možnost 

doložení praxe v realitní činnosti. 

V souvislosti s plánovaným přijetím zákona o realitním zprostředkování (v současnosti projednává Legislativní rada vlády) by se pojem „realitní činnost“ 

měl přestat vyskytovat v živnostenském zákoně, jiná legislativa tento pojem neupravuje. Teoreticky by do realitní činnosti bylo možné zahrnout kromě 

realitního zprostředkování i nákup a prodej nemovitostí, správu nemovitostí nebo výstavbu a následný prodej nemovitostí. Aby se předešlo sporům o to, 

jakou praxi lze uznat, bylo by možná vhodné uvést přesnější specifikaci – zda se jedná jen o realitní zprostředkování, nebo i o nákup a prodej 

nemovitostí.

Vysvětleno

Připomínku bereme v úvahu a problému jsme si vědomi. Dojde-li ke schválení 

návrhu zákona o realitním zprostředkování do doby schválení návrhu zákona o 

dražbách, tak tato připomínka bude zohledněna, nyní však musíme vycházet z 

aktuálního znění živnostenského zákona.

277 ÚV ČR - OKOM DZ D

Problematika dražeb není právem EU přímo regulována, nicméně je nutno zmínit, že v širších sou-vislostech se návrhu dotýká nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení by měl předkladatel uvést v důvodové zprávě a 

vyhodnotit s ním míru souladu.

Akceptováno

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBNRH8BY5)



278 UZS ČR § 20 Z

K § 20 a nové koncepci zákona:

Nesouhlasíme s novou koncepcí, podle níž by se vydražitel měl stát vlastníkem dražené nemovitosti až zápisem jeho vlastnického práva do katastru 

nemovitostí (návrh zákona hovoří o „zápisu do veřejného seznamu nebo rejstříku“). Tím by byl vydražitel postaven do značně nevýhodné pozice. Byl by 

totiž nucen uhradit plnou výši ceny dosažené vydražením, aniž by měl zákonem garantovanou jistotu, že po úhradě této ceny se skutečně stane 

vlastníkem předmětu dražby. Není vyloučeno, že v mezidobí mezi příklepem a zápisem vlastnického práva vydražitele k předmětu dražby do veřejného 

seznamu dojde k určité skutečnosti (například nařízení soudního výkonu rozhodnutí, vydání předběžného opatření apod.), která se stane překážkou pro 

provedení tohoto zápisu, nebo dojde ke zřízení nových právních závad váznoucích na předmětu dražby (například zástavního práva správce daně).  

Vydražitel přitom nemá možnost se proti takovému riziku ani smluvně ochránit - na rozdíl od běžného smluvního prodeje, kdy se za tímto účelem 

zpravidla sjednává úschova peněžních prostředků u třetí osoby až do okamžiku předložení dokumentů prokazujících vklad vlastnického práva 

kupujícího do katastru nemovitostí.

I sama formulace „zápisem do veřejného seznamu“ je v případě nemovitostí poměrně nešťastná. Je totiž třeba rozlišovat mezi okamžikem, ke kterému 

nastávají právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí, a okamžikem faktického zápisu tohoto práva v katastru nemovitostí (který nastává 

později).

V případě nucených dražeb by nová koncepce navíc založila nerovnost mezi jednotlivými formami nuceného prodeje majetku. V případě soudních a 

exekučních dražeb nemovitých věcí totiž platí, že vydražitel se stává vlastníkem nemovitosti doplacením nejvyššího podání na základě pravomocného 

usnesení o příklepu, a to zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu.

Dle našeho názoru by měla být zachována koncepce stávajícího zákona (§ 30 a § 53 z. č. 26/2000 Sb.), tj. uhradil-li vydražitel cenu dosaženou 

vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. To považujeme za velmi podstatné i z pohledu 

financování nákupu nemovitostí ve veřejných dražbách – čerpání úvěru bez možnosti si jakkoli smluvně zajistit (např. úschovou), že příjemce úvěru se 

skutečně stane vlastníkem předmětu dražby a předmět dražby nebude dodatečně zatížen právními vadami, je bankami s ohledem na obezřetnostní 

pravidla podnikání vnímáno jako rizikové.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Nová koncepce právní úpravy dražeb harmonizuje oblast dražeb s občanským 

zákoníkem, neboť dosavadní pojetí veřejných dražeb neodpovídá příliš 

občanskoprávní teorii a je atypické i ve vztahu k zahraničním právním úpravám. 

Při veřejné dražbě podle stávajícího zákona o veřejných dražbách dochází k 

přechodu vlastnického práva na základě příklepu a nedochází k uzavření kupní 

smlouvy. Toto pojetí však bude opuštěno, návrh zákona o dražbách vychází z § 

1771 občanského zákoníku a dražba bude nově chápána jako zvláštní způsob 

uzavření kupní smlouvy. Na kupní smlouvu uzavřenou příklepem v dražbě se tedy 

budou vztahovat veškerá obecná ustanovení týkající se kupní smlouvy, přičemž 

zákon o dražbách bude upravovat pouze specifika dražebního procesu.

V souvislosti s možnými právními vadami předmětu dražby upozorňujeme na 

obecnou občanskoprávní úpravu, zejména na odstoupení od smlouvy pro porušení 

smlouvy podstatným způsobem podle § 2002 občanského zákoníku.

Formulace "zápisem do veřejného seznamu" byla převzata z § 1105 občanského 

zákoníku: "Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném 

seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu."  Otázku 

právních účinků zápisu pak upravuje § 10 katastrálního zákona: "Právní účinky 

zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu."

279 UZS ČR obecně Z

Zánik mladších zástavních práv při nucené dražbě

Návrh zákona neřeší dostatečně osud právních vad váznoucích na předmětu dražby. V případě nucených dražeb je dle našeho názoru nutné do zákona 

doplnit pravidlo o zániku závad obdobné § 58 stávajícího zákona nebo § 337h občanského soudního řádu. Pokud by totiž nezanikala zástavní práva a 

omezení převodu nemovitosti s pořadím následujícím až po zástavě, pro kterou je prodávána nemovitost v nucené dražbě, mělo by to zásadní vliv na 

prodejnost a cenu dražené nemovitosti (tj. výtěžek z realizace zástavy). Prodej nemovitosti zatížené více zástavními právy v nucené dražbě by tak byl 

prakticky nerealizovatelný. 

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno

Zánik zástavních práv dostatečně upravuje občanský zákoník, tuto problematiku 

tedy není nutné ani žádoucí upravovat duplicitně v zákoně o dražbách. Ustanovení 

§ 1374 a 1375 občanského zákoníku obsahově odpovídají § 58 stávajícího zákona 

o veřejných dražbách.

280 UZS ČR
§ 40 odst. 2 a 

§ 41 odst. 1
Z

Ke lhůtě pro uveřejnění dražební vyhlášky - § 40 odst. 2 a § 41 odst. 1

Ustanovení § 40 odst. 2 je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 1, kdy v § 40 odst. 2, je uvedeno, že dražební vyhláška musí být uveřejněna alespoň po 

dobu 30 dnů přede dnem zahájení nucené dražby. Zatímco ve větě třetím paragrafu 41 odst. 1 je uvedeno „Je-li dražební vyhláška nucené dražby 

uveřejněna po dobu kratší než 30 dnů, je dražební věřitel oprávněn přihlásit pohledávku nejpozději do uplynutí poloviny doby, po kterou je dražební 

vyhláška nucené dražby uveřejněna.“.  Možnost zkrácení lhůty pro zveřejnění dražební vyhlášky není v § 40 dána. Ve zvláštní úpravě hlavy II. o 

nucených dražbách není v § 40 ustanovení týkající se předmětů dražby podléhajících rychlé zkáze, tak jak je tomu v § 10 odst. 2 nebo jak bylo uvedeno 

ve stávajícím zákoně (z. č. 26/2000 Sb.) v § 20 odst. 4 a § 43 odst. 4, které by takové zkrácení odůvodňovalo.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno

281 Zlínský kraj § 29 odst. 2 Z

Nesouhlasíme s formulací v § 29 odst. 2 větě druhé zákona, která zní: „Ministerstvo vydá nesouhlasné stanovisko, pokud žadatel není pojištěn podle § 4 

odst. 1 nebo smlouva o pojištění odpovědnosti nesplňuje podmínku podle § 30, nebo pokud žadatel neprokáže, že je dostatečně odborně způsobilý 

zabezpečit organizaci a průběh nucené dražby podle odstavce 1 písm. b).“

Navrhujeme větu druhou odst. 2 citovaného ustanovení nahradit zněním:

„Ministerstvo vydá nesouhlasné stanovisko, pokud žadatel není pojištěn podle § 4 odst. 1 nebo smlouva 

o pojištění odpovědnosti nesplňuje podmínku podle § 30, nebo pokud žadatel neprokáže, že má předpoklady zabezpečit organizaci a průběh nucené 

dražby podle odstavce 1 písm. b).“ 

 Odůvodnění:

Udělení koncese na provádění nucených dražeb je podmíněno vydáním souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj. Obsah závazného stanoviska je upraven 

v § 29 zákona o dražbách. Před zaujetím stanoviska bude ministerstvo zkoumat, zda je žadatel pojištěn a zda zpracoval základní pravidla postupu 

dražebníka při výkonu dražení činnosti obsahující požadované informace, tj. zda má žadatel, budoucí dražebník, předpoklady k výkonu dražební činnosti 

a činností souvisejících. Z uvedeného důvodu se nám proto jeví formulace v  § 29 odst. 2, věta druhá, že žadatel je odborně způsobilý zabezpečit 

organizaci a průběh nucené dražby, za  vyvolávající dojem, že odbornou způsobilost žadatele prověřuje kromě živnostenského úřadu i ministerstvo. 

Proto navrhujeme, aby nedocházelo v praxi při projednávání žádostí o koncesi ke sporům v kompetencích ústředního správního úřadu a živnostenských 

úřadů, přeformulovat „dostatečně odborně způsobilý“ spojením „má předpoklady“.

Akceptováno

282 MF § 43 odst. 1 D
V § 43 odst. 1 písm. d) doporučujeme za slovo „exekutorem“ vložit slova „nebo správcem daně“, jelikož jediným dalším orgánem veřejné moci, který 

má pravomoc nařídit exekuční řízení exekučním příkazem, je správce daně.
Akceptováno

283 ČÚZK § 49 odst. 5 D
K § 49 odst. 5 doporučujeme, pokud jde o částky, které nelze předat dražebním věřitelům, zvolit standardní řešení prostřednictvím soudní úschovy 

stejně jako např. v zákoně o vyvlastnění.
Akceptováno
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