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Úvod 

Opakovaně jsem se účastnil dražebního procesu a způsob, jakým zde dochází ke 

stanovení ceny v podobě „souboje“ zájemců o předmět dražby neustálým zvyšováním 

ceny jednotlivými příhozy, mě velmi zaujal. Začal jsem se hlouběji zajímat o 

problematiku právního institutu dražby, a proto jsem si zvolil téma své diplomové práce 

„Veřejné dražby“.  

Jedná se o velmi aktuální otázku, i když by se za největší rozkvět veřejných dražeb 

dalo považovat období devadesátých let, kdy docházelo k jejich živelnému konání, 

zejména v rámci privatizačního procesu. Dnes by se mohlo zdát, že otázce dražeb není 

věnována taková pozornost, jak tomu bylo v souvislosti se zákonem o tzv. „malé 

privatizaci“. Nicméně ve spojitosti se stále se blížící rekodifikací soukromého práva 

v podobě nového občanského zákoníku, který má nabýt účinnosti od 1. 1. 2014, bude 

nutno opět otevřít téma ohledně právní povahy veřejné dražby a možná i přehodnotit 

pojetí veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách. 

Cílem mé práce bude zpracovat ucelený pohled na problematiku institutu veřejných 

dražeb včetně jejich historického vývoje na našem území. V práci se pokusím zhodnotit 

výhody veřejné dražby jako prostředku, kterým se zpeněžuje předmět dražby, současně 

se budu snažit poukázat na některé nedostatky či nejasnosti současné právní úpravy, 

nastolím otázky, ohledně kterých jsou vedeny spory, zejména v rámci právní povahy 

veřejné dražby, a pokusím se uvést možné ovlivnění současného pojetí veřejných 

dražeb připravovanými legislativními změnami. 

Práce bude členěna do sedmi kapitol. Účelem první kapitoly bude objasnění pojmu 

„dražba“, resp. „veřejná dražba“ a popis historického vývoje institutu dražby. Považuji 

za nezbytné provést základní rozbor právních předpisů, které upravovaly problematiku 

dražeb na našem území v minulosti, zejména pak zákonů přijatých po roce 1989. 

Jednotlivé právní předpisy budou chronologicky uspořádány a rozděleny do tří 

podkapitol. 
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V druhé kapitole se budu zabývat problematikou právní úpravy dražeb v české 

legislativě. Bude se jednat o stěžejní kapitolu, ve které budu zkoumat rozdílnost pojetí 

právního institutu dražby v jednotlivých právních předpisech. Právní předpisy v této 

kapitole nejsou uspořádány chronologicky, ale jejich pořadí je podmíněno významem 

jednotlivých předpisů pro úpravu dražeb v českém právním řádu. Vedoucí úlohu na poli 

veřejných dražeb určuje zákon o veřejných dražbách, a proto chci věnovat velký prostor 

zejména problematice právní úpravy veřejných dražeb podle tohoto právního předpisu. 

Ve třetí kapitole budu analyzovat jednotlivé typy dražeb. Typy dražeb budou 

rozděleny podle způsobu licitace a stanovení konečné ceny předmětu dražby. Ve čtvrté 

kapitole se budu věnovat problematice rozdílů mezi dražbami a aukcemi. 

V šesté kapitole budu popisovat způsob právní ochrany proti neoprávněné dražbě. 

Ohniskem kapitoly bude zkoumání problematiky neplatnosti dražby, resp. žaloby na 

určení neplatnosti dražby, jako specifického typu žaloby upraveného v rámci zákona o 

veřejných dražbách.  

Jednou z nejvýznamnějších částí celé mé práce bude pojednání o problematice 

nabývání vlastnického práva ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách 

v kapitole páté. Uvědomění si souvislosti, které s sebou přináší zákonodárcem zvolená 

konstrukce přechodu vlastnického práva na nabyvatele ve veřejné dražbě, je zcela 

podstatné.  

V rámci sedmé kapitoly budu zkoumat změny, které pro oblast dražeb přináší nový 

občanský zákoník. 

 

Práce je vypracována k datu 30.11.2011 
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1. Veřejná dražba a její základní geneze v českém právním 

řádu 
 

Považuji za nutné se nejprve pozastavit u pojmu dražba a následně i u slovního 

spojení „veřejná dražba“. Dražba byla vždy chápána jako forma obchodování zboží 

s předem neurčenou cenou. Nakonec byl předmět dražby přiřazen (přiklepnut) 

předsedajícím dražbě (licitátorem) tomu zájemci, jehož nabídka byla nejvyšší. 

Historicky bychom dražbu mohli chápat jako opak smlouvání. Již od starověku se 

kupující při smlouvání snažil vyjednat co nejnižší cenu od prodávajícího. Naopak tomu 

bylo v případě dražby, kde se prodávající snažil dosáhnout co nejvyšší ceny za věc, 

která byla současně nabízena několika přítomným kupujícím na předem stanoveném 

místě a v určitém čase. Slovník veřejného práva československého chápe dražbu takto: 

„V širším slova smyslu se nazývá dražbou každý prodej určité věci, při němž se nabízí 

tato věc neurčitému počtu množství osob a prodá se oné z nich, jež nabídne nejvíce a 

zaváže se zároveň splniti všechny podmínky, jež byly pro tuto dražbu stanoveny.“1     

Pro lepší orientaci v následujících kapitolách je důležité vysvětlit význam slovního 

spojení „veřejná dražba“. Právním předpisem, který komplexně upravuje veřejné 

dražby, je zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVD“). Zákonodárce se však při zvolení slovního spojení „veřejné dražby“ 

neřídil doktrínou, která historicky spatřovala veřejnost dražeb v tom, že byla konána a 

vedena orgány veřejné moci. Dnes tak dochází paradoxně k obratu chápání veřejných 

dražeb, kdy z dikce ZVD vyplývá, že dražba je považována za veřejnou z důvodu účasti 

veřejnosti na jejím konání. 

Veřejná dražba je institut, který má v českém právním řádu své dlouhodobé místo a 

tudíž je nutné, pro základní pochopení stávající platné právní úpravy, provést alespoň 

základní analýzu historického vývoje předchozích právních úprav týkajících se 

veřejných dražeb. 

 

                                                             
1 HÁCHA, E., HOBZA, A., HOETZEL, J., LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. 
Brno: Polygrafia, 1929. svazek 1., s 477  
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1.1 Vývoj právní úpravy do roku 1950 

Postupem času se z dražby vyvinul samostatný právní institut, který byl zakotven 

v českém právním řádu již od 18. století.  Vůbec prvním právním předpisem, který 

zakotvoval institut dražeb na našem území, se stal dekret dvorské kanceláře č. 564/1786 

Sb.z.s., tzv. licitační řád. Podle tzv. licitačního řádu bylo možné provádět dražbu pouze 

se souhlasem vrchnostenských orgánů. Vrchnost vykonávala dozor a bez jejího 

povolení nebylo možné, až na výjimky, veřejně dražit. Vrchností se při soudních 

dražbách rozuměl soudní orgán a při ostatních jím byl politický orgán, tehdy okresní 

úřad. Již od této doby můžeme sledovat tendenci vzniku určité dvojkolejnosti právní 

úpravy dražeb. Na jedné straně dražby prováděné mocenskými orgány především při 

výkonu rozhodnutí, které dnes chápeme jako dražby nucené (exekuční), a na straně 

druhé dražby dobrovolné jako efektivní prostředek prodeje majetku.  Tento předpis 

nijak nedefinoval samotný pojem dražby, ale pouze stanovoval způsob, jakým se dražba 

provádí a svěřoval tak provedení prodeje věci za peníze třetí osobě na právním vztahu 

nezúčastněné. Vydražitel předmětu dražby nabýval vlastnictví k věci z dražby, kterou 

zprostředkovala vrchnost a nikoliv od původního vlastníka. Řád stanovil obvyklý 

postup při dražbě „dražba musí být předem ohlášena a stanoveny dražební podmínky, 

dražené věci musí být popsány, případně umožněna jejich prohlídka, o dražbě je třeba 

sepsat protokol“2. Licitační řád neznal pojem licitátora a označoval osobu, která vedla 

dražební proces jako „vyvolávače“.  

Císařským patentem č. 946/1811 Sb. z. s. vydaným rakouským císařem Františkem 

I. dne 1.6.1811 byl přijat Obecný zákoník občanský, tzv. ABGB (dále jen „o.z.o.“). 

Pojem dražba se zde objevuje v části nazvané „Zvláštní předpisy: o bezprostřední 

správě jmění, zvláště o drahocennostech“ v ustanovení § 231 v souvislosti s prodejem 

nepotřebného majetku nezletilce ve veřejné dražbě poručníkem a v případě neúspěchu i 

mimo dražbu pod odhadní cenou. Stejný postup je ukládán i v následujícím § 232 

v případě, že se jedná o nemovitý majetek, ale prodej ve veřejné dražbě zde již podléhá 

poručenskému soudu. V obou těchto případech se jedná o dražbu dobrovolnou, jelikož 

právo nechat zcizit majetek je zcela ponecháno na vůli správce majetku. Vedle několika 

ustanovení týkajících se dražby dobrovolné obsahuje o.z.o. i ustanovení o dražbě 

                                                             
2 MÜLLER, Zdeněk; Dražba jako právní institut. Právní rozhledy, 8/2004, s. 276 
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nedobrovolné. Konkrétně v § 461 a násl. zákoník upravuje problematiku práv a závazků 

zástavního věřitele v souvislosti s dražbou tím, že nedostál-li dlužník svému závazku 

vůči zástavnímu věřiteli, je zástavní věřitel oprávněn se obrátit na soud s žádostí o 

dražbu zástavy s odkazem na postup dle soudního řádu.  

 „S dražbou o.z.o. sice počítal jako se samostatně upraveným právním institutem, 

určeným v daných případech ke zcizování věcí, popřípadě práv (viz §231, 231, 297a, 

367, 390, 461 až 463, 840, 843, 935, 1076, 1089, 1121), sám však dražbu 

neupravoval.“3 Samotnou procesní úpravu veřejné dražby tak stále obsahoval výše 

zmíněný právní předpis, tzv. licitační řád. Dražba byla však v této době chápána jako 

smluvní proces. „Dražbou nazývá se zcizení věci (v širším slova smyslu) cestou 

vydražení, které záleží v tom, že se vyzve více osob, aby činily své nabídky, z nichž buď 

nejpříznivější nabídka platí za přijatou, nebo mezi nimiž může prodávající sobě volit. 

Dle toho jest smlouva hotova buď tím okamžikem, kdy nejpříznivější nabídka byla 

podána, přičemž předpokládá se, že prodávající prohlásil, že chce nejpříznivější 

nabídkou býti vázán, nebo výslovným anebo mlčky projeveným přijetím některé 

z podaných nabídek.“4 O tom, zda je dražba smlouvou a dochází na jejím základě 

k převodu vlastnického práva či zda je příklep v dražbě jinou právní skutečností, na 

základě které dochází či přechodu vlastnického práva na vydražitele, se povedou 

rozsáhlé diskuze, jak v rámci privatizačního procesu po roce 1989 v souvislosti se 

zákonem č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k věcem na jiní právnické 

osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o tzv. „malé privatizaci“), okolo 

přijetí zákona o veřejných dražbách v roce 2000 tak, a dle mého názoru se povedou i 

kvůli rekodifikaci soukromého práva, přijetím nového občanského zákoníku, kde 

úprava dražeb doznává značných změn. 

Právním předpisem, který upravoval dražby, jako nástroj soudní exekuce, byl zákon 

č. 79/1896 ř.z., o řízení exekučním a zajišťovacím, tzv. exekuční řád. V druhém díle a 

třetím pododdělení exekučního řád upravuje problematiku dražeb a zavádí institut 

nucené dražby. Na rozdíl od předešlých právních předpisů pozorujeme v tomto zákoně 

mnohem obsáhlejší úpravu problematiky dražeb. Nucené dražby zde provádí soud na 

návrh vymáhajícího věřitele, tedy navrhovatele. Soud provádí také odhad ceny 
                                                             
3 MÜLLER, Zdeněk. O dražbě ústavní. Právní rozhledy, 8/1997, s. 422 
4 VESELÝ, F. X.. Všeobecný sborník právní. Praha 1896, díl I, str. 362 
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předmětu dražby, který probíhá ve třítýdenní lhůtě od povolení dražby, o čemž musí 

vyrozumět jak navrhovatele, tak dlužníka. Dražba movitých věcí a nemovitostí v rámci 

exekučního postihu probíhá až na detaily stejným způsobem jako v současné právní 

úpravě podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OSŘ“). „Zákonná konstrukce exekučního postižení peněžité pohledávky 

nebyla nikterak vzdálená současné úpravě.“5 

O samotném průběhu dražby pojednává § 177 a násl. Zajímavá část tohoto 

ustanovení spočívá v popisu dohledu soudce nad konáním dražby, kdy má oprávnění 

učinit veškerá opatření, aby vše probíhalo v naprostém pořádku a nedocházelo tak 

k zastrašování, nedovoleným úmluvám, maření nabídek a jinému protiprávnímu 

jednání, které by se dnes podle platného trestního zákoníku dalo souhrnně označit jako 

pletichy ve veřejné dražbě.  

Jak bylo zmíněno výše, svým průběhem je dražba dle exekučního řádu velmi 

podobná současné úpravě dražeb podle OSŘ. Výjimku však představuje tzv. předražek. 

Po udělení příklepu účastníku dražby, který podal nejvyšší nabídku, je o tom 

vyhotoveno usnesení, které navíc obsahuje lhůtu pro podání předražku, což je možnost 

pro kohokoliv jiného podat vyšší podání i po skončení dražby. O tomto zajímavém 

institutu pojednává § 195 a násl. Soud v usnesení stanoví minimální výši a lhůtu pro 

podání předražku, který musí být složen u soudu nebo do notářské úschovy. Následně 

oznámí vydražiteli výši podaného předražku a vydražitel může ve lhůtě tří dnů od 

oznámení dorovnat rozdíl mezi svoji původní nabídkou a předražkem. Jestliže tak učiní, 

soud usnesením podání předražku zamítne. V případě marného uplynutí lhůty pro 

„dorovnání“, se soud dle § 198 usnese, zda se vydražitelem stane předražitel 

s nejvyšším předražkem. Úspěšný předražitel se považuje za vydražitele od momentu 

příklepu a rovněž na něj přechází všechny závazky vydražitele.  

V současné právní úpravě tento „dražební“ institut již nenalezneme. Pohnutkou, 

která zapříčinila zakotvení tohoto institutu v exekučním řádu, byly důvodné obavy před 

nekalými praktikami v dražebním procesu, tzv. pletichařením „Například za 

pletichaření se považovalo i to, když někdo majetek získaný v dražbě následně prodal za 

podstatně vyšší cenu. Proto třeba i císařský exekuční řád znal možnost tzv. předražku, 
                                                             
5 Bureš, J. Drápal, L.. Ještě k výkladu § 309 občanského soudního řádu. Právní praxe. 6/1995, s 387 
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kdy i po vydražení bylo možné „přehodit“ vydražitele vyšší cenou a nebylo možné tak 

na dražbě pletichařit“6. Na druhou stranu lze souhlasit s faktem, že současná právní 

úprava obdobný institut neobsahuje, jelikož se bezesporu jedná o popření jedné ze 

základní právních zásad - právní jistoty vydražitele skončené veřejné dražby.  

 

1.2 Vývoj právní úpravy od roku 1950 do roku 1989 

Období po únoru 1948 znamená především pro dobrovolné dražby jejich výrazný 

útlum. „Komunistický režim dražbám nepřál, považoval je za zdroj bezpracného příjmu 

a buržoazní přežitek, takže za jeho působení dražební činnost téměř ustala, resp. 

omezila se na ojedinělé dražby starožitností, skla či porcelánu“.7  

Do roku 1950 byl stále ještě v účinnosti pro dobrovolné dražby tzv. licitační řád 

z roku 1786 a pro nucené dražby to byl exekuční řád z roku 1896. Období tzv. 

právnické dvouletky, kdy bylo úkolem Ministerstva spravedlnosti vypracovat nové 

kodifikace podle sovětského vzoru, aby vyhovovaly novým potřebám totalitního 

režimu, se stává pro dražby osudným legislativním zlomem.  

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, se zmiňoval o dražbách pouze v několika 

ojedinělých případech. Dalším legislativním počinem ministerstva spravedlnosti byl 

Občanský soudní řád pod č. 142/1950 Sb., který nahrazoval exekuční řád z roku 1896 

v úpravě dražeb v části třetí hlavy druhé pod názvem „Exekuce k vydobytí peněžitých 

pohledávek“. Nacházíme zde úpravu exekučních dražeb věcí movitých a nemovitostí. 

Právní úprava zahrnuje obvyklý postup při dražbě s výjimkou procesní úpravy postupu 

při licitaci, jak tomu bylo v případě licitačního řádu. Ujednání charakterizující povahu 

této právní úpravy budiž zejména ustanovení § 481, které poukazovalo na možnost 

socialistické právnické osoby nejpozději před začátkem dražby přebrat předmět dražby 

(v tomto případe nemovitost) za odhadní cenu. Soud následně usnesením vyslovil 

upuštění od výkonu dražby a nabyvatelem předmětu dražby se stala socialistická 

právnická osoba. Pro dokončení procesu dražby, tedy udělení příklepu, bylo třeba 

                                                             
6 OLIVA, Miloslav. Veřejné dražby u nás jsou doslova rájem pletichářů. rubrika: investování, 12/2009, 
dostupné online: http://www.realit.cz/clanek/verejne-drazby-u-nas-jsou-doslova-rajem-pleticharu 
7 MÜLLER, Zdeněk. Dražba jako právní institut. Právní rozhledy, 8/2004, s. 276 
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souhlasu okresního národního výboru. V případě, že souhlas udělen nebyl, soud udělení 

příklepu zrušil a ustanovil nový dražební rok, kterého se původní vydražitel nesměl 

zúčastnit.  

Licitační řád byl zrušen zákonem č. 174/1950 Sb. o dražbách mimo exekuci. I když 

se jedná o první český zákon upravující problematiku dobrovolných dražeb, 

neposkytuje odpovídající náhradu za zrušené předpisy. „Od 1.1.1951 vstoupil v platnost 

zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, který dovoloval jen dražby věcí 

movitých a jejich provádění svěřil místním národním výborům nebo národním či 

komunálním podnikům.“8 Účelem zákona mělo být při provádění dražeb zabránit 

neodůvodněným hospodářským ztrátám, přičemž dražby nesměly sloužit, především, 

k soukromému zisku. Zákon opět, po vzoru občanského soudního řádu z roku 1950, 

preferoval socialistické právnické osoby, které mohli převzít věci a práva, které byly 

předmětem dražby za odhadní cenu. Přičteme-li k tomu povahu prováděcích vyhlášek 

Ministerstva vnitřního obchodu, jejichž cílem bylo, zajišťovat řádný oběh zboží v rámci 

jednotného hospodářského plánu tak, že většinu věcí bylo nutno před konáním veřejné 

dražby nabízet k odkupu příslušnému národnímu výboru nebo jinému socialistickému 

orgánu. Až v případě odmítnutí odkupu se věc mohla stát předmětem dražby. Z výše 

uvedeného je jasné, že docházelo k potlačení jedné z hlavních předností veřejných 

dražeb, a to efektivnímu způsobu, jak nabídnout předmět dražby co největšímu okruhu 

veřejnosti. 

V roce 1963 byl přijat zákon č 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který tak nahradil 

ten předešlý, z roku 1950. Došlo tím k odmlčení institutu dražby z občanského soudního 

řádu na téměř 40 let, když až porevoluční novelou v roce 1991, zákonem č. 519/1991 

Sb., byl institut veřejných dražeb navrácen. 

Výše zmíněné poúnorové kodifikace a jejich vliv nejen na veřejné dražby 

předurčuje intenzivní potřebu legislativní úpravy po listopadové revoluci a konci 

socialismu v roce 1989. 

 

 
                                                             
8 MÜLLER, Zdeněk. Dražba jako právní institut. Právní rozhledy, 8/2004, s. 276 



9 
 

1.3 Vývoj právní úpravy do roku 1950 

V rámci transformačního procesu, kterým se měnila podoba celého národního 

hospodářství po roce 1989, docházelo ke změnám vlastnických práv. K těmto změnám 

docházelo především pomocí procesu tzv. velké privatizace, tzv. malé privatizace a 

restituce. Veřejná dražba se do našeho právního řádu vrátila, jelikož představovala 

nejtransparentnější a nejšikovnější způsob, jak převést majetek z vlastnictví státu na jiné 

osoby.  

Zákon o tzv. „malé privatizaci“ 

K opětovnému zařazení veřejných dražeb do československého právního řádu došlo 

díky přijetí zákona o tzv. „malé privatizaci“. Jedná se de facto o doplněnou úpravu 

zákona č. 174/1950 Sb. o dražbách mimo exekuci, ale jen pro určité případy. Vzhledem 

k tomu, že zákon o tzv. „malé privatizaci“ v ustanovení § 23 odst. 1 stanovuje: „na 

převody vlastnictví k majetku podle tohoto zákona se nevztahuje zákon č. 174/1950 Sb., 

o dražbách mimo exekuci“, vyplývá z toho, že zákon o tzv. „malé privatizaci“ je 

k zákonu č. 174/1950 Sb. v poměru lex specialis a nemá nijak ovlivnit stávající právní 

úpravu dražeb jiného majetku než provozních jednotek, jak vyplývá z ustanovení § 2 

zákona o tzv. „malé privatizaci“. 

 V tomto zákoně sice sledujeme zavedení pojmu veřejná dražba, avšak nejedná se o 

předpis, který by obecně upravoval konání jakékoliv dražby. Dražby se zde vztahovaly 

pouze na úzký okruh tzv. „provozních jednotek“ státních organizací, které se převáděly 

na určené fyzické nebo právnické osoby. Zákon o 27 paragrafech ve spojení s 

vyhláškou č. 535/1990 Sb., Ministerstva pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci České republiky, o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu 

některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby 

(dále jen „vyhláška č. 535/1990 Sb.“), obsahoval velmi podrobnou procesní úpravu 

průběhu dražby. Veřejnou dražbu organizovali příslušné orgány České, resp. Slovenské 

republiky. „Příslušným orgánem republiky bylo původně míněno Ministerstvo pro 

správu národního majetku a jeho privatizaci (§1 zákona č. 500/1990 Sb.), které řídilo 

okresní privatizační komise (§2 cit. zákona), a ty řídily a organizovaly dražby (§6 cit. 
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zákona).“9 Veřejnou dražbu prováděl licitátor jmenovaný příslušným orgánem 

republiky. Ve vymezených případech, kdy o provozní jednotku nebyl zájem, umožňoval 

zákon č. 427/1990 Sb. uskutečnění tzv. holandské dražby. Holandská dražba je 

zvláštním typem dražby, kdy vyvolávací cena klesá dolů.10 Předmětem dražby mohli 

být pouze věci movité nebo nemovité. Podle zákona č. 427/1990 docházelo k převodu 

především drobných provozoven v zájmu nastartování živnostenského sektoru, který 

zde v té době prakticky nebyl. Za příklad možno uvést zkrachovalý humpolecký 

pivovar, který vydražil 26. října 1991 Stanislav Bernard.   

Právní povaha dražby podle zákona o tzv. „malé privatizaci“ 

Poté, co tento zákon vešel v účinnost a v souvislosti s rozhodnutím Vrchního soudu 

v Praze, se mezi odbornými kruhy rozpoutala diskuze nad povahou dražby podle zákona 

o tzv. „malé privatizaci“. Právní teoretici by se dali rozdělit na dva tábory podle názoru, 

který vůči právní povaze dražby zastávali. Hlavním, ne však jediným rozdílem je 

tvrzení jedné skupiny, že se jedná o určitý typ smlouvy a ke změně vlastnického práva 

dochází převodem. Naopak druhá skupina zastává stanovisko, že příklep licitátora je 

jinou právní skutečností, na základě které dohází k přechodu vlastnického práva na 

vydražitele. I když by se zprvu mohlo zdát, že jde o pouhé slovíčkaření, tyto rozdíly 

mají závažné právní důsledky.  

 Vrchní soud v Praze dne 27. října 1993 v souvislosti s veřejnou dražbou podle 

zákona o malé privatizaci vyslovil právní větu „Vlastnictví k věcem vydraženým při 

prodeji ve veřejné dražbě podle zákona č. 427/1990 Sb. (ve znění zákona č. 528/1990 

Sb., zák. č. 541/1990 Sb., zák. č. 429/1991 Sb. a zák. č. 561/1991 Sb.) se nabývá nikoli 

smlouvou, ale na základě jiné skutečnosti stanovené zákonem. Touto skutečností, kterou 

stanoví zákon č. 427/1990 Sb., je udělení příklepu licitátora.“11 Vrchní soud v Praze tak 

odmítl považovat veřejnou dražbu za smlouvu a vyslovil se, že vlastnictví k předmětu 

dražby přechází příklepem licitátora. „K příklepu licitátora se tedy váže zánik 

vlastnického práva jednoho subjektu a vznik vlastnického práva subjektu jiného. 

Udělením příklepu nevzniká vydražiteli právo na uzavření smlouvy o prodeji provozní 

                                                             
9 MÜLLER, Zdeněk. Dražba jako právní institut. Právní rozhledy, 8/2004, s. 275-283 
10 O různých typech dražby více v kapitole III. „Typy dražeb“ 
11 R 64/95. 
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jednotky, ale ze zákona bez dalšího mu vzniká právo vlastnické k vydražené věci.“12 

Proti vyslovené právní větě se ostře ohradil především Karel Eliáš zastávající názor, že 

veřejná dražba podle zákona č. 427/1990 o tzv. malé privatizaci je veřejnou dražbou 

dobrovolnou, a ta je smlouvou. Co se týče dražeb nedobrovolných, bylo vždy jasno: „O 

smlouvu nemůže jít proto, že dražitel neprodává věc svoji vlastní, ani jako zástupce 

vlastníka, že si soud výtěžek dražby neponechá, ale rozděluje jej mezi účastníky řízení, a 

konečně z toho důvodu, že ani vady vůle (omyl, apod.), jež by vyvolaly neplatnost 

soukromoprávní kupní smlouvy, nemohou na výsledku nucené dražby nic změnit.“ 13„ 

Naproti tomu ve vztahu k dobrovolným dražbám nevznikly nikdy pochybnosti o tom, že 

dobrovolná dražba je způsob uzavření smlouvy.“14 Přičemž své tvrzení opírá hned o 

řadu relevantních argumentů, jako například zákonodárcem zvolené sousloví „převod 

vlastnictví“, k čemuž nemůže dojít jinak než na základě právního úkonu, a to smlouvy. 

Názoru doktora Eliáše nahrává i úprava § 9 odst. 3, resp. § 12 odst. 1 i 2 zákonů č. 

427/1990 Sb., resp. 500/1990 Sb., kde je cena vydražené věci označována jako kupní 

cena, což je náležitost typická pro smlouvu. Závěrečné zdůraznění nesouhlasu s výše 

zmíněným judikátem jenom podtrhuje autorův názor. „dražba podle zák. č. 427/1990 

Sb. je smlouva a jiný charakter než povahu soukromoprávní smlouvy mít ani nemůže. 

Tvrdí-li Vrchní soud něco jiného, hrubě se mýlí.“15  

Druhý tábor právních teoretiků však zastával opačné stanovisko. Veřejně vystoupil 

například Vlastislav Vlček s názorem, že se v privatizační dražbě nejedná vůbec o 

smlouvu. Ve svém právně pozitivistickém názoru reagoval ve smyslu ustanovení ObčZ, 

kde je pro platnost uzavření smlouvy o převodu nemovitosti vyžadována písemná forma 

a projevy účastníků musí být na téže listině. Tomu tak, v případě, že se žádná smlouva 

nepodepisuje, není.16 Reakce Karla Eliáše na sebe nenechala dlouho čekat, když 

obratem vyvrátil argumenty Vlastislava Vlčka s tím, „že se na převody vlastnictví podle 

této speciální úpravy obecný režim § 46 ObčZ. neuplatní“.17 Je tomu tak z důvodu 

vztahu zákona č. 427/1990 Sb. k zákonu č. 40/1964 Sb., dle právních zásad lex posterior 
                                                             
12 ČERNÝ, Miroslav. Nepravdivé údaje o maloobchodním obratu prodejny prodané v dražbě. Bulletin 
advokacie, 8/1994, s. 34 
13 ELIÁŠ, Karel. Soudce a zákon, Právní rozhledy. 7/1994, s 234 
14 ELIÁŠ, Karel. Soudce a zákon, Právní rozhledy. 7/1994, s 234 
15 ELIÁŠ, Karel. Soudce a zákon, Právní rozhledy. 7/1994, s 234 
16 VLČEK, Vlastislav. Ještě k otázce právního důvodu změny subjektu vlastnického práva v malé 
privatizaci. Právní rozhledy, 1994, 11/1994, s 409 a násl. 
17 ELIÁŠ, Karel. Znovu o aukcích. Právní rozhledy, 3/1995, s 107 
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derogat priori a především lex specialis derogat generali. Zákon o tzv. „malé 

privatizaci“ tak bude mít přednost před obecnou normou.  

Tomáš Pohl považuje názor, že se vlastnictví ve veřejné dražbě nabývá smlouvou, 

za nesprávný. Odkazuje na § 11 zákona č. 427/1990 Sb., podle kterého se vlastnictví 

k vydražené věci nabývá speciálním úkonem licitátora, tedy příklepem. Příklep je jiná 

skutečnost, na základě které dochází ke změně právní skutečnosti a na dražbu se nedají 

vztáhnout ustanovení zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ObčZ“) upravující kontrakční proces smluv. „Hlavním argumentem 

pro názor, že dražba není kupní smlouvou, je ustanovení § 11 zákona. Podle § 11 odst. 

1 zákona nabývá vydražitel vlastnictví k provozní jednotce příklepem licitátora, tj. 

speciálním fyzickým úkonem určité osoby. Na dražbu tedy není možné aplikovat 

ustanovení § 43a až 49 ObčZ obsahující kontraktační proces u občanskoprávních, ale 

zásadně i u obchodních smluv. Postup při veřejné dražbě a proces uzavírání smluv 

podle občanského zákoníku jsou dva zcela na sobě nezávislé instituty.“ 18  

Z právně teoretického hlediska rozvádí profesor Viktor Knapp právní povahu 

příklepu jakožto projevu vůle směřujícímu ke vzniku právních následků. Zavádějícím 

řešením by pak mohla být skutečnost, že se, podporujíc závěr Vrchního soudu, 

vlastnické právo v dražbě převádí právním úkonem, který je jednostranný. Toto řešení 

však není možně, jelikož by k převodu vlastnictví nemohlo dojít bez konsenzu 

vydražitele a tím pádem jsme u vícestranného právního úkonu potažmo u smlouvy. 

„Příklep je tedy specifický právní úkon jednostranný, kterým se akceptuje jiný právní 

úkon jednostranný. Řekne-li se, že při dražbě se nenabývá vlastnické právo smlouvou, 

ale příklepem, je to tedy podobné, jakoby se řeklo, že třeba při normální (nespecifické) 

koupi se vlastnické právo koupené věci nenabývá smlouvou kupní, ale akceptací 

nabídky.“19  

Názor, že dražba, tak jak ji chápe zákona o tzv. „malé privatizaci“, je zvláštní 

způsob uzavírání smlouvy následně potvrdil i Nejvyšší soud; „Veřejná dražba je zvláště 

upraveným procesem uzavírání smlouvy a současně i specifickým procesem uzavření 

smlouvy. Za ofertu, jež vedla k uzavření smlouvy, se tu považuje poslední nabídky vyšší 
                                                             
18 POHL, Tomáš. K článku JUDr. M. Černého: „Nepravdivé údaje o maloobchodním obratu prodejny 
prodané v dražbě“. Bulletin advokacie, 8/1994, s 39 
19 KNAPP, Viktor. O příklepu a také o právní filozofii. Právní rozhledy, 6/1995, s 231 
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ceny a příklep licitátory za potvrzení akceptace této nabídky, tedy za úkon, kterým se 

uzavření smlouvy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů završuje.“20 Tábor zastávající opačné stanovisko, kdy je dražba chápána jako 

jiná právní skutečnost, na základě které dochází k přechodu vlastnického práva na 

vydražitele, však nadále nesouhlasil a popírá povahu veřejné dražby dobrovolné jako 

smlouvy.  

Spor se týká veřejných dražeb dobrovolných, tedy dražeb konaných na žádost 

vlastníka věci. U dražeb nucených se oba tábory vesměs shodnou na „verzi“ 

s přechodem vlastnictví. Zda se jedná o samostatnou právní skutečnost dle ustanovení § 

132 ObčZ, která má za následek přechod vlastnického práva na vydražitele, nebo zda se 

jedná o smlouvu a tudíž dochází k převodu vlastnictví na nabyvatele, má závažné právní 

důsledky.  

V případě, že by se jednalo o smlouvu, aplikuje se velká část ustanovení ObčZ o 

právních úkonech, jejich neplatnosti, odstoupení, odpovědnost za vady či uzavření 

smlouvy v omylu a velké části ObčZ o závazkových vztazích. V případě, že by se 

jednalo o přechod, vydražitel nabývá předmět dražby originárně, tedy bez ohledu na 

vztah předmětu k předchozímu vlastníkovi, což vylučuje možnost podřadit dražbu pod 

kontrakční proces. Příslušná právní terminologická různorodost má za cíl nejednotný 

výklad zcela zásadní problematiky, jako je změna vlastnického práva. Nutno 

podotknout, že jako většina zákonů přijatých po roce 1989 se potýká s problémem 

nedůslednosti aplikace právní terminologie zákonodárce i zákon o tzv. „malé 

privatizaci“. Jedná o použití dvou pojmů pro jeden právní jev, což má za následek 

odlišný a mnohdy i protichůdný výklad pro jednotlivá ustanovení jedné právní normy. 

Pojem převod vlastnictví, mimo to, že je uveden hned v názvu zákona, je dále užíván v 

§ 2 a § 23, zatímco k přechodu vlastnictví dochází v § 11. Tato terminologická 

různorodost má za následek nejednotný výklad a způsobuje rozpory v rozhodovací praxi 

soudů, zejména v souvislosti s možností prohlášení neplatnosti dražby.  

I když oba tábory opírají své právní názory o logické právní argumenty a dalo by se 

konstatovat, že se s jistotou nedá jednoznačně přiklonit ani k jednomu z názorů, soudy 

však musí ve své rozhodovací praxi určité stanovisko zaujmout. Proto by se závěrem 
                                                             
20 R 25/2001 
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dalo shrnout, že v první polovině devadesátých let převládal názor, že veřejná dražba 

dobrovolná podle zákona o tzv. „malé privatizaci“ je smlouvou, což nakonec podporují 

i soudy ve své rozhodovací praxi.21 Stejným způsobem vyznívá i závěr, ke kterému 

došel ve své publikaci Jiří Spáčil; „I když o věci lze pochopitelně i nadále diskutovat, 

lze konstatovat, že právní teorie zastává názor, že dobrovolná dražba je smlouva sui 

generis a že k tomuto závěru se přiklání i rozhodovací praxe Obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu. Tyto důvody jsou dostatečné k tomu, aby se k tomuto stanovisku 

přiklonila i právní praxe.“22   

Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 

Do doby přijetí živnostenského zákona mohly být dobrovolné dražby prováděny 

pouze vymezeným okruhem subjektů na základě zákonného zmocnění. Vyhláškou č. 

535/1990 Sb. byly zřízeny okresní komise pro privatizaci, které řídily a organizovaly 

dražby nebo v případě dražeb mimo exekuci podle zákona č. 174/1950 Sb. spadaly 

dražby do působnosti místních národních výborů.  

Dnem 1. 1. 1992, kdy nabyl účinnosti jak zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), tak zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník (dále jen „ObchZ“), vstoupila do českého právního řádu nová obchodní živnost. 

ObchZ v závěrečných ustanovení zrušil § 4 zákona č. 174/1950Sb., o dražbách mimo 

exekuci, který umožňoval tento typ dražeb provádět pouze obcím. Jedná se tedy o 

důležitý krok, který umožnil vznik ustanovení § 41 v živnostenském zákoně. Pod § 41 

vznikla obchodní živnost „dražba mimo výkon rozhodnutí“. Předmět živnosti byl 

vymezen následovně: „Dražbou mimo výkon rozhodnutí se rozumí dobrovolný prodej 

předem určené movité věci, při němž se tato věc nabízí ke koupi v předem stanovené 

době současně neurčitému počtu zájemců a prodává se tomu z nich, jenž nabídne 

nejvyšší cenu. K přechodu vlastnictví movitých věcí, které jsou předmětem dražby, 

dochází příklepem.“23 Jedná se tak o vůbec první legální definici dražby. Díky 

živnostenskému zákonu mohli na základě koncesní listiny dražit soukromoprávní 

osoby, stále však dle zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci.  
                                                             
21 Především R 25/2001, a to zejména proto, že tak došlo k revizi opačně vyznívajícího, výše zmíněného, 
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. (R64/95)  
22 SPÁČIL, Jiří. Právní povaha dražby podle zák. č. 427/1990 Sb. a její průběh v odborné literatuře a 
v judikatuře Obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR. Právní rozhledy, 1/1997, s. 29 
23 § 41 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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Zajisté nezůstane bez povšimnutí fakt, že zákonodárce zvolil pojem „přechod“ 

vlastnictví na základě právní skutečnosti, kterou je příklep. Nicméně se tato úprava 

nedotýkala dražeb podle zákona o tzv. „malé privatizaci“ a tudíž nemůže sloužit jako 

argument pro diskuzi nad právní povahou dražby podle zákona o tzv. „malé 

privatizaci“. „Právní úprava o provozování dražeb mimo výkon rozhodnutí je 

provedena pouze rámcově. Z těchto důvodů bude potřeba přijmout ještě podrobnější 

právní úpravu. Tato úprava se nedotýká dražeb v rámci privatizace.“24 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Tento předpis je do historického vývoje zařazen především proto, že v ustanovení § 

299 odst. 2 obsahoval úpravu výkonu zástavního práva zástavnímu věřiteli. V době 

nabití jeho účinnosti bylo formálně možné dle § 299 odst. 2 prodat zástavu (zastavenou 

nemovitost nebo jinou zástavu) ve veřejné dražbě za podmínek, že věřitel měl zástavu u 

sebe nebo s ní byl oprávněn nakládat a za podmínky včasného oznámení zástavce a 

dlužníka o zamýšleném výkonu zástavního práva. Realizovat zástavní právo 

k nemovitostem cestou veřejné dražby bylo však vyloučeno. Především zde 

neexistovala norma, která by komplexně upravovala veřejnou dražbu, ale chybělo také 

zákonné zmocnění zástavního věřitele k prodeji zástavy. 

 Obchodní zákoník v závěrečných ustanovení sice zrušil § 4 zákona č. 174/1950 Sb. 

o dražbách mimo exekuci a umožnil tak vznik živnosti „dražba mimo výkon 

rozhodnutí“, nicméně zákon č. 174/1950 Sb. nadále platil a byl jedinou úpravou 

veřejných dražeb „na žádost“, tedy soukromých dražeb. Dle ustanovení § 3 zákona č. 

174/1950 Sb. bylo nadále možné dražit pouze „věci movité a s výjimkou práv věcných i 

práva“, přičemž analogická aplikace na dražbu nemovitostí byla odmítána. Úprava 

dražby podle zákona o tzv. „malé privatizaci“ nebo podle části šesté občanského 

soudního řádu v rámci výkonu rozhodnutí byla rovněž vyloučena. „Počínaje tímto 

rokem se obnovil intabulační princip konstitutivního charakteru zápisu vkladu do 

katastru nemovitostí. Lze si ovšem těžko představit, že by příklep z věřitelem 

„soukromě“ organizované veřejné dražby mohl vést k řádnému zápisu vlastnického 

práva nového nabyvatele k nemovitosti, na které došlo k pouhému omezení vlastníka 

                                                             
24 HORZINKOVÁ, Eva. Výklad k § 41 živnostenského zákona, Ekonomický a právní poradce 
podnikatele. 1/1996, s. 28 
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formou obchodní hypotéky“25 Tato citace podtrhuje fakt, že výše zmiňované ustanovení 

obchodního zákoníku bylo prakticky nevyužitelné v případě, že zástavou byla 

nemovitost. 

Situace však vyvolala reakci, jak zmíněnou legislativní „díru“ obejít. Místo dražby 

nemovitosti se za předmět dražby uvádělo „právo na uzavření kupní smlouvy o prodeji 

nemovitosti", což bylo zcela jednoznačně „in fraudem legis“. „Vyjdeme-li ze zásady, že 

dražit lze jen takové právo, které tomu, kdo draží (nebo komu je draženo), náleží, pak 

musíme vzít v úvahu, že žádný vlastník nemovitosti nemůže mít současně právo, aby se 

svou nemovitost mohl koupit, čili "právo na uzavření kupní smlouvy o prodeji 

nemovitosti" vůbec neexistuje a nemůže být proto předmětem dražby.“26 Situaci se 

podařilo vyřešit až přijetím ZVD. 

Novela občanského soudního řádu zákonem č. 519/1991 Sb. 

Od 1. Dubna 1964, kdy vešel v účinnost OSŘ, nebylo o veřejných dražbách v tomto 

předpisu ani zmínky. K reinkarnaci veřejných dražeb pak došlo až v rámci 

porevolučních změn, přijetím zákona č. 519/1991 Sb., který mění a doplňuje občanský 

soudní řád a notářský řád. Novela zavedla do soudního řízení v rámci výkonu 

rozhodnutí spočívající v prodeji movitých věcí a nemovitostí dražbu jako prodej 

zabaveného majetku povinného a upravila též procesní průběh dražby. Především 

způsob řešení prodeje movitých věcí předešlou úpravou nebyl efektivní, kdy se v rámci 

výkonu rozhodnutí sepsané věci nabízeli příslušným organizacím za nižší cenu, než by 

tomu mohlo být pří dražbě, především v době tržního hospodářství. Z důvodové zprávy 

k této novele: „Upouští se od nabídky všech sepsaných věcí organizacím, protože tento 

postup znamenal zpravidla ochuzení věřitelů i samotného dlužníka, neboť touto cestou 

se nedosáhlo takové částky, jaká může být dosažena v dražbě. Tržní hospodářství 

připouští dnes, aby se dražilo nad odhadní cenu. Věřitel tím snáze dojde uspokojení a 

povinný úhrady dluhu do vyšší míry, popř. vrácení toho, co by zbylo po úhradě 

pohledávek.“27 

 
                                                             
25 RYCHETSKÝ, Pavel. Úskalí zástavního práva Podle nového občanského a obchodního práva část I: 
Může věřitel prodat zástavu? Právní rádce, 1/1993, s 11 
26 MÜLLER, Zdeněk. Organizování dražeb. Právo a podnikání, 1996/1, s. 15 
27 Důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., Sněmovní  tisk č. 679 
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2. Dražby v platné právní úpravě 
 

V současné době lze v českém právním řádu provádět dražby ve dvou základních 

režimech, přičemž vedoucí postavení na poli dražeb je určováno ZVD. S tímto zákonem 

bezprostředně souvisejí; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, kde nalezneme podmínky výkonu dražební činnosti, nejen 

z hlediska úpravy zástavního práva a prodeje zástavy ve veřejné dražbě je důležitý 

ObčZ, zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů, obsahuje možnost dražby cenných papírů a v neposlední řadě se jedná o zákon 

č. 188/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se jako jedním 

z možných způsobů zpeněžením majetkové podstaty počítá s veřejnou dražbou.  

Druhý režim konání dražeb upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. Jedná se o zcela oddělený režim konání dražeb od dražeb 

konaných dle zákona o veřejných dražbách. „Úprava prodeje movitých věcí a 

nemovitostí je konstruována odlišně, než jak tomu bylo, resp. je při dražbě, resp. 

aukci.“28 

2.1. Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

V lednu roku 2000 byl Parlamentem České republiky přijat ZVD a navazující 

zákon 27/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

veřejných dražbách. Účelem přijetí těchto předpisů je komplexní úprava veřejných 

dražeb, která v českém právním řádu do té doby citelně chyběla a také převedení 

působnosti provádět některé dražby ze soudů na některé soukromé osoby. Účelem 

zákona je především zprůhlednit proces zpeněžování movitých a nemovitých věcí, 

posílení postavení zástavních věřitelů při uplatňování jejich práv a zejména pak sdružit 

zájemce o tuto aktivitu (dražebníky) a formu zpeněžení do jednoho profesního 

společenstva. Komplexnost úpravy znamená, že zákon obsahuje dvě zcela systémově 

odlišné právní úpravy dražeb. Jednak úpravu dražeb dobrovolných, tedy dražeb 

konaných na návrh vlastníka věci a dražeb nedobrovolných, tedy dražeb prováděných 

                                                             
28 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Smlouva (K otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie). Praha: 
Academia, 1985, s 121 (pozn. 265) 
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na návrh věřitele. Přičemž při legislativním zrodu této normy byl kladen důraz na 

dražby nedobrovolné, což podtrhuje původně zamýšlený název „zákon o dražbách 

mimo soudní výkon rozhodnutí“. Dobrovolné dražby byly do zákona přidány až těsně 

před jeho samotným přijetím. Z toho důvodu můžeme v zákoně sledovat často 

nadbytečně zdvojenou úpravu některých ustanovení, což často působí značně chaoticky. 

Zákon nabyl účinnosti 1.5.2000. 

Z důvodové zprávy k zákonu o veřejných dražbách vyplývá, že jeden z hlavních 

důvodů, který vyvolal naléhavou potřebu této zvláštní právní úpravy, byla „lobby“ 

finančního sektoru. Banky poskytují dlouhodobé úvěry, přičemž nejčastěji podmiňují 

jejich zajištění formou hypotéky na nemovitost. Když dlužník přestal plnit povinnosti 

vyplývající z úvěrové smlouvy vůči věřiteli, český právní řád nenabízel nástroj 

k efektivnímu postupu při realizaci zástavy. Zpravidla bylo pro věřitele jedinou 

možností prodat zastavenou nemovitost soudní cestou při výkonu rozhodnutí, což je 

cesta složitá a časově náročná. Často je pro dlužníky i věřitele ekonomicky výhodnější 

veřejná dražba mimo výkon rozhodnutí. „Navrhovaná úprava má význam především 

pro banky, které se zabývají hypotečními obchody; prospívá vytvoření podmínek pro 

rozvoj hypotečního úvěrování. Dále pak lze spatřit její pozitivní přínos zejména při 

likvidaci druhotné zadluženosti podniků; tuto úpravu lze tedy považovat za jeden ze 

stimulátorů rozvoje úvěrových vztahů. Možnost realizovat zástavu formou dražby mimo 

soudní exekuci je příznivá i pro dlužníky, neboť tato forma dražby zpravidla umožňuje 

dosáhnout vyšší ceny při zpeněžení hypotékou zatížené nemovitosti.“29 

ZVD upravuje jak hmotně právní problematiku dražeb, tak procesně právní stránku 

věci. Na rozdíl od zákona o tzv. „malé privatizaci“, který byl proveden vyhláškou 

ministerstva, u ZVD se s takovým prováděcím předpisem nepočítalo, což má za 

následek velmi podrobnou úpravu některých pasáží. Není to však pravidlem. Z důvodu 

velkého množství pozměňovacích návrhů při legislativním zrodu se v zákoně objevují 

nedostatečně propracovaná ustanovení, na něž neodkazuje žádný prováděcí předpis. 

„Jedná se o řešení poznamenané překotností příprav a zásadními koncepčními změnami 

v průběhu schvalování zákona. Z tohoto pohledu je pak třeba na zákon nahlížet a číst i 

                                                             
29 Důvodová zpráva k zákonu č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, Sněmovní tisk 156 
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komentář, neboť sebelepší výklad nemůže zhojit vady z předlohy.“30 “Jen Hospodářský 

výbor a Ústavně právní výbor PSP připravily k návrhu zákona přes 150 pozměňovacích 

návrhů.“31 Samozřejmě, jak tomu u nás bývá, i tento zákon postupně ukázal řadu 

nedostatků, zejména ze zkušeností nabytých několikaletou praxí provozování veřejných 

dražeb. Za jedenáct let trvání zákona došlo k jeho několika změnám. Jako 

nevýznamnější novelizaci se patří označit zákon č. 315/2006 Sb., kterým se mění zákon 

č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony (dále jen „velká novela“).  

Předmětem úpravy ZVD jsou veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých 

právních vztahů s tím souvisejících. Z působnosti zákona jsou vyloučeny dražby, které 

se provádějí podle zvláštních předpisů. Jedná se o dražby prováděné podle zákona o tzv. 

"malé privatizaci", dražby prováděné dle OSŘ a dražby prováděné dle zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy obsahují 

specifickou úpravu dražebního procesu, a tudíž pro ně úprava zákona o veřejných 

dražbách není vhodná. 

V současné době směřuje vývoj k vytvoření nového zákona o veřejných dražbách. 

Bude však ještě trvat, než dojde alespoň k většinovému stanovisku odborné veřejnosti 

na legislativní řešení této problematiky. Dnes patří mezi nejžhavější témata otázka 

dozoru nad dražební činností a právní úprava elektronických aukcí, která v českém 

právním řádu chybí. 

Je nezbytné uvést, že ZVD byl postaven na konstrukci přechodu vlastnického práva 

na vydražitele, tedy že k nabytí vlastnického práva dochází příklepem, což je jiná právní 

skutečností podle ustanovení § 132 odst. 1 ObčZ, jak pro dražby dobrovolné, tak 

nedobrovolné. Tím je vyloučena aplikace velké části ustanovení občanského zákoníku o 

právních úkonech a celá koncepce veřejných dražeb de facto znamená jakousi „koupi na 

zkoušku“. Vydražitel musí překonat tříměsíční prekluzivní lhůtu, kdy je možné podat 

žalobu na neplatnost dražby.  

                                                             
30 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s VII 
31 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s V 
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ZVD se skládá ze čtyř částí. První část upravuje společná ustanovení jak pro dražby 

dobrovolné, tak pro dražby nedobrovolné, druhá část se zaměřuje na dražby dobrovolné, 

třetí na nedobrovolné a čtvrtá část jsou závěrečná ustanovení. 

2.1.1. Proč je veřejná dražba „veřejnou“? 

 Zákonem používané slovní spojení veřejné dražby svým způsobem prolamuje 

doktrínu, jakým bylo adjektivum „veřejná“ chápáno. Jak je z historického vývoje 

patrno, dražba nebyla veřejnou proto, že je přístupná širokému okruhu veřejnosti. 

Označení veřejná dražba pramení z účasti a především jejího vedení veřejnými úřady, 

tedy zdůraznění veřejnoprávní povahy dražeb. Dražby svěřené do rukou osob 

soukromoprávní povahy bylo výjimečné a vždy se jednalo pouze o dražbu dobrovolnou. 

Dražit tedy mohli, až na výjimky, vždy pouze veřejnoprávní subjekty (soud, 

vrchnostenské orgány, politické úřady, národní výbory nebo okresní komise). Po přijetí 

živnostenského zákona se možnost řídit a organizovat veřejné dražby dostala do rukou 

soukromých firem a dražebníkem se stala soukromoprávní osoba. V dnešním ZVD tak 

došlo ke zmatení pojmu, kterým se dá vysvětlit chápání veřejné dražby jako dražby, kde 

je přítomna veřejnost. „veřejnou dražbou měl zákonodárce na mysli pouze jednání 

konané veřejně, tj. na místě veřejnosti přístupném, a tak, aby veřejnost mohla být 

dražbě přítomna“32 Navíc by díky tomuto zavádějícímu názvu veřejná dražba mohla 

nezainteresovaná osoba lehce nabýt mylného dojmu, že v českém právním řádu existuje 

také dražba neveřejná. Jako je tomu například v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kde mohou být zakázky jak veřejné, tak 

neveřejné, což by si právní laik mohl vykládat obdobně s dražbami.  

Ve své podstatě je veřejná dražba stejný institut jako dražba podle OSŘ, akorát je 

upravena v jiném zákoně a podléhá rozdílnému režimu. V obou případech se jedná o 

transparentní a efektivní způsob zpeněžení věci, přičemž každý režim má svá specifika.   

2.1.2. základní pojmy 

Ustanovení § 2 ZVD vymezuje obsah v zákoně používaných pojmů, které v žádném 

jiném právním předpise nebyly dostatečně definovány. Jedná se tak o ustanovení, které 

v českém právním řádu velice chybělo.  
                                                             
32 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi. Brno: CP Books, a.s., 2005, s 8 
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Dražba je v § 2 písm. a definována jako „Veřejné jednání, jehož účelem je přechod 

vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu 

navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných 

na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za 

stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví 

nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem 

ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.“ I když se jedná o poměrně 

rozsáhlou a komplikovanou definici, nezahrnuje tato definice celý dražební proces, jak 

ho zákon o veřejných dražbách upravuje. Definice je de facto omezena pouze na 

samotný průběh dražebního jednání. Celý dražební proces, jehož počátek můžeme 

sledovat již uzavřením smlouvy o provedení dražby mezi navrhovatelem a 

dražebníkem, nutně obsahuje i veškeré úkony směřující k samotnému konání dražby 

stejně jako úkony následující po skončení dražebního konání. Zákon všechny tyto 

„přípravné úkony“ důsledně reguluje a jedná se tak o nezbytnou náležitost řádného 

konání dražby. „Celý přípravný i následný dražební proces je sice směřován a dále se 

odvíjí od průběhu samotného dražebního jednání, jak je definováno v § 2 písm. a) 

zákona o veřejných dražbách. Dražební jednání by se však nemohlo konat bez řádného 

provedení všech ostatních úkonů.“33 

Zákon v § 2 písm. b) definuje navrhovatele jako osobu, která „navrhuje provedení 

dražby“. Určuje tedy věcnou legitimaci k podání návrhu na konání veřejné dražby. 

Konkrétní vymezení navrhovatele však najdeme až v druhé, resp. třetí části zákona o 

veřejných dražbách, v ustanoveních upravujících dobrovolné, resp. nedobrovolné 

dražby. V případě nedobrovolné dražby může být navrhovatelem pouze dražební 

věřitel, tj. věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním či zadržovacím právem 

k předmětu dražby, případně omezením převodu nemovitosti. V případě dobrovolných 

dražeb může být navrhovatelem především vlastník věci. Vlastníkem věci se pro tento 

účel rozumí i likvidátor či insolvenční správce.  

Relativně novým institutem, který byl do ZVD zapracován „velkou novelou“, je 

společná účast více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby, 

pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje a zároveň bude dražebníkovi předloženo 

                                                             
33 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi. Brno: CP Books, a.s., 2005, s. 13 
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úředně ověřené čestné prohlášení s určením budoucích podílů na vydraženém předmětu 

dražby. Účastníci dražby nadále odpovídají za uhrazení ceny dosažené vydražením 

společně a nerozdílně. 

Pro případ, že se účastník dražby neúčastní dražby osobně, zákon také upravuje 

podmínky zastoupení při dražbě na základě písemné plné moci s úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele. Pro vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce jednat za zmocnitele 

je rozhodující znění plné moci, např. v dohodě o plné moci. Omezení, jenž z tohoto 

právního úkonu vyplývá, je však vůči třetím osobám účinné pouze v momentě, byla-li 

jim známa.34 Podnikatele může při dražbě zastupovat též prokurista, pokud to rozsah 

udělené prokury umožní. 

Dražební jistotu zákon upravuje v ustanovení § 2 písm. d). Dražební jistota slouží 

k zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Je 

v pravomoci dražebníka požadovat její složení, a to jak ve formě bankovní záruky nebo 

v hotovosti. Pro složení dražební jistoty je dražebník povinen účastníkovi poskytnout 

přiměřenou lhůtu, jakož i další podmínky vztahující se k dražební jistotě. Zákon 

v ustanovení § 14 stanoví omezení maximální možné výše dražební jistoty „nesmí 

přesáhnout částku 1,500.000,- Kč zvýšenou o 10% z částky přesahující 5,000.000,-Kč“. 

Určité problémy může pak činit, že se vydražiteli předmětu dražby započítá dražební 

jistota včetně případného příslušenství dle dikce § 29 resp. § 52 na cenu dosaženou 

vydražením.35 „Při této konstrukci může ovšem problémy činit určení výše doplatku 

ceny dosažené vydražením, kdy nemusí být vydražiteli známa částka úroků z dražební 

jistoty.“36 Ani pro dražebníka není snadné zjistit, kolik vlastně jistota i s příslušenstvím 

k datu doplacení ceny dosažené vydražením činí. Vzhledem k tomu, aby bylo zabráněno 

podobným nejasnostem, řada bank zavedla vedení zvláštních účtů, přímo určených pro 

potřeby veřejných dražeb. Tyto účty nejsou úročeny, a tedy vydražitel v každém 

okamžiku ví, jakou částku je povinen na účet dražebníka doplnit, aby byla uhrazena celá 

                                                             
34 Viz rozhodnutí NS ČR, sp. zn. Odon 28/95 ze dne 20. 12. 1995, ASPI, JUD5858CZ 
35 V případě, že byla dražební jistota složená ve formě bankovní záruky, je vydražitel uhradit plnou cenu 
dosaženou vydražením, ale dražebník je povinen bez zbytečného odkladu vydražiteli vrátit příslušné 
záruční listiny. 
36 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 641 
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cena dosažená vydražením. Je tak zabráněno riziku ztráty vlastnictví k vydražené věci 

vydražitelem v případě, byť i jen bagatelního nesplacení ceny dosažené vydražením.37 

Je třeba od sebe důsledně oddělit pojem účastníka dražby a osobu přítomnou na 

dražbě. Dražebník, tedy osoba organizující dražbu, je povinen zpřístupnit dražební 

místnost. Podmínkou účasti veřejnosti na dražbě je zaplacení vstupného, které může na 

jeden dražební den činit maximálně 100 Kč. „Osoba přítomná na dražbě nesmí průběh 

rušit chováním odporujícím dobrým mravům. Osoba přítomná na dražbě může do 

místnosti vstoupit až 10 minut před začátkem dražby, na rozdíl od účastníka, který tak 

může učinit již 30 minut před začátkem.“38  

Dalším pojmem, který zde v souvislosti s veřejností dražby nutno zmínit, je 

centrální adresa (CADR), uvedená v § 2 písm. o). Na internetové adrese www.centralni-

adresa.cz jsou uveřejněny informace určené ZVD. Zejména jde o dražební vyhlášky, 

protokoly o provedené dražbě, neplatnost dražby a další informace. Zjistíme zde také 

seznam všech dražebníků v ČR, kterých je v současné době cca 1230. Jelikož se de 

facto jedná o jakýsi elektronický věstník dražeb, nalezneme zde rozpis konaných 

dražeb. Dne 29. 9. 2010 vyšel v konkurzních novinách článek od předsedy 

představenstva české asociace dražebníků Jiřího Bureše, který se tak k desetiletému 

výročí snažil shrnout a zhodnotit existenci centrální adresy od doby jejího vzniku po 

současnost. Také díky správci centrální adresy, české poště, se jedná dle názoru autora 

článku svým rozsahem údajů, spolehlivostí a dalšími parametry o „největší veřejnou 

elektronickou úřední desku nejenom v ČR, ale na celém světě. Jenom v segmentu dražeb 

zde byly zobrazeny informace o více než 33 tisících dražbách, které se týkaly téměř 116 

miliard Kč draženého majetku“39 

Velmi důležitý pojem, na který je třeba se blíže podívat, je „dražebník“. Zákon jej 

nejprve obecně popisuje v § 2 písm. e), následně však v ustanovení § 6 odst. 1 

konkretizuje, kdo může být dražebníkem. Rozumí se jím osoba, která organizuje 

                                                             
37 Je nerozhodné, z jakých příčin vydražitel nesplnil svou povinnost uhradit cenu dosaženou vydražením i 
v případě, že mu dražebník nesdělil výši doplatku k dražební jistotě. Případné neuhrazení ceny 
vydražitelem má totiž za důsledek zmaření dražby a nenabytí vlastnictví k předmětu dražby. 
38 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 12 
39 BUREŠ, Jiří. Centrální adresa: Deset let unikátní dražební elektronické vývěsky. Konkurzní noviny, 
vydání č. 19, 29. 9. 2010 
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dražbu, tudíž provádí nejvíce úkonů v rámci dražebního procesu, a má k tomu příslušné 

živnostenské oprávnění. „A je to právě dražebník, kdo nejvíce ovlivňuje a určuje 

jednotlivé etapy a podobu procesu přechodu vlastnického práva pomocí dražby od 

uzavření smlouvy o provedení dražby přes vydání dražební vyhlášky a její zveřejnění a 

vlastní dražební jednání až k vydání potvrzení o nabytí vlastnictví a případné 

uspokojení pohledávek dražebních věřitelů v oblasti dražeb nedobrovolných.“40 

Živnostenský zákon v souvislosti s veřejnými dražbami zná dva druhy oprávnění 

k provozování živnosti dražebníka. V případě dobrovolných dražeb movitých věcí se 

jedná o živnost vázanou, a tudíž není třeba, kromě odborné způsobilosti, splňovat žádné 

další zvláštní podmínky. O poznání složitější proceduru musí postoupit zájemce, který 

chce provádět dobrovolné dražby nemovitostí a dražby nedobrovolné. Tato dražba se 

vykonává na základě živnosti koncesované, kde si k vydání koncese musí živnostenský 

úřad vyžádat stanovisko ministerstva pro místní rozvoj. Mezi další podmínky, které 

musí dražebník koncesované živnosti splnit, patří zejména povinnost do 30 dnů uzavřít 

smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu. Jedná se o pojištění, které by krylo 

případný vznik škody v souvislosti s činností dražebníka. Zde došlo k podstatné 

novelizaci v souvislosti s přijetím tzv. „velké novely“. Do té doby byla povinnost 

uzavřít pojištění pro případný vznik škody velmi obecná, kdy sjednání a udržování 

pojištění bylo ponecháno zcela na úvaze dražebníka a nebyla ani stanovena žádná výše 

minimálního limitu, na jakou výši škody má být dané pojištění sjednáno. Výše 

zmíněnou novelou došlo v souvislosti s pojistnou smlouvou dražebníka ke stanovení 

minimálního limitu pro výši případného pojistného plnění na 35 000 000 Kč.   

V případě, že dražebníkem je fyzická osoba, musí být zapsána v obchodním 

rejstříku. Dále mohou být dražebníky právnické osoby v podobě obchodních společností 

nebo družstev, přičemž je třeba splňovat výše uvedené podmínky a mít oprávnění 

k provozování živnosti, resp. koncesi. „Dražebníkem může být i orgán státní správy a 

územní samosprávný celek. Na orgány státní správy i územní samosprávné celky se 

zvláštní podmínky k provozování činnosti dražebníka nevztahují.“41 

Významnou roli v dražebním procesu zastává licitátor. Zákon v § 2 písm. f) pod 

licitátorem rozumí „licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet 
                                                             
40 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi. Brno: CP Books, a.s., 2005, s. 23  
41 PRUDILOVÁ, Miloslava. Veřejné dražby a exekuce. Praha: Linde Praha, a.s., 2001, s. 18 
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dražebníka úkony při dražbě“. Zákon stanovuje určité podmínky, které musí licitátor 

splňovat. Jedná se o způsobilost k právním úkonům a fyzickou způsobilost k činnosti 

licitátora. „Můžeme tedy vyvodit, že licitátorem nemůže být např. osoba němá, 

neovládající český jazyk, neslyšící, nevidomá, protože by nemohla úkony při dražbě 

činit osobně či alespoň bez asistence další osoby.“42 Podmínku fyzické způsobilosti 

licitátora můžeme však také chápat jako schopnost licitátora odolávat případným tlakům 

na jeho osobu, například v souvislosti s vydíráním. Dle ustanovení § 8 odst. 2 „Licitátor 

zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též 

losování ohledně udělení příklepu.“ Tento výčet aktivit licitátora při dražbě je pouze 

demonstrativní, nicméně vychází ze současné praxe při dražbách. 

Jedná se tedy o jakousi „hlavní postavu“ v dražební místnosti. Zákon blíže neurčuje 

vztah mezi dražebníkem a licitátorem kromě oprávnění plynoucí z § 2 písm. f) činit 

úkony při dražbě „jménem a na účet dražebníka“, což značí typické vyjádření přímého 

zastoupení. Vzhledem k tomu, že za úkony licitátora vůči třetím osobám odpovídá 

dražebník, což je zakotveno v § 63 odst. 4 „Dražebník odpovídá i za škodu způsobenou 

třetím osobám postupem licitátora; této odpovědnosti se nelze zprostit.“, je nutné, aby 

mezi dražebníkem a licitátorem existoval právní vztah. Může se jednat jak o klasický 

pracovněprávní vztah založený pracovním poměrem, tak obchodněprávní vztah 

založený mandátní smlouvou či o vztah vzniklý na základě občanskoprávní příkazní 

smlouvy. K osobě licitátora se vyjádřil i Ústavní soud, když vyslovil právní větu 

„Licitátor dražby je organizátorem dražby bez vlastní meritorní rozhodovací 

pravomoci, vystupující při dražbě v intencích toho, v jehož prospěch se dražba koná a 

jeho případné vykročení z daných instrukcí může mít sice různé právní následky, 

nemůže však nikdy vést k založení vlastnictví vydražitele k věcem, které jako dražené 

nebyly představeny (k dražbě nabídnuty).“43 To, mimo jiné, souvisí s faktem, že je zcela 

zásadní, jakým způsobem bude licitátorem dražená věc představena. Často tak bude, 

v souvislosti s povahou předmětu dražby, na osobu licitátora kladen požadavek odborné 

znalosti v daném oboru (filatelista, antikvář atd.). Omyl při popisu věci licitátorem 

může mít zásadní dopady. Zajímavostí je, že podle zákona o tzv. „malé privatizaci“ 

licitátor prováděl i úkony dražebníka, například vyhotovování protokolu o průběhu 

                                                             
42 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi. Brno: CP Books, a.s., 2005, s. 30 
43 Usnesení Ústavního soudu ČR ve věci II. ÚS 116/97 ze dne 26. 8. 1998, ASPI, JUD129385CZ 
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dražby. Dražbu prováděl, tedy řídil a organizoval právě licitátor, přičemž na řádný 

průběh dražby dohlížel zástupce příslušného orgánu republiky. 

Výše popsané souvisí se zahájením dražby a předneseným prohlášením licitátora, 

tzv. „vyvoláním“ o předmětu dražby, které musí být dostatečné určité, aby nemohlo 

dojít k záměně dražené věci za jinou. „Proto nestačí uvést, že se draží „sud červeného 

vína“, ale je nutno uvést, o jakou odrůdu a jaký ročník se jedná, kdo byl výrobcem, 

z jaké oblasti bylo sklizeno apod.“44 V rámci vyvolání musí licitátor také uvést výši 

nejnižšího podání, minimální příhoz a vyzvat účastníky k zahájení podávání nabídek. 

Okamžikem vyvolání dochází k zahájení dražby a nikdo další již nemůže složit dražební 

jistotu a končí možnost nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby. 

„Za základní dokument pro dražbu je považována dražební vyhláška. Jejím vydáním 

vyhlašuje dražebník dražbu, zájemci se z ní dozví základní informace jak o předmětu 

dražby a jeho případných právních vadách, tak o vlastním dražebním jednání. Důležité 

jsou i údaje o podmínkách účasti na dražbě.“45 Dražební vyhláška je velmi významným 

dokumentem v procesu veřejných dražeb. Její úpravu, kde zákon stanovuje podstatné 

náležitosti obsahu dražební vyhlášky, nalezneme jak v ustanovení § 20 pro dražby 

dobrovolné, tak s určitými odlišnostmi v ustanovení § 43 pro dražby nedobrovolné. 

Smysl dražební vyhlášky je však pro oba typy dražeb stejný. Třetí osoby se mohou 

seznámit s předmětem dražby a veškerými podstatnými podmínkami dražby a 

rozhodnout se, zda se dané dražby budou účastnit. Dražební vyhláška musí mít vždy 

především, označení zda je jedná o dražbu dobrovolnou, či nedobrovolnou, označení a 

popis předmětu dražby, místo datum a čas zahájení dražby a zda se nejedná o dražbu 

opakovanou či nikoliv. O opakovanou dražbu se jedná v případě, že předmět dražby 

nebyl v předchozí dražbě vydražen (nikdo např. neučinil ani minimální podání) nebo 

byla dražba zmařena (vydražitel neuhradil v zákonné lhůtě cenu dosaženou 

vydražením). 

Samozřejmě nejdůležitějším bodem dražební vyhlášky je označení předmětu dražby 

v souladu s ustanovení § 11 „osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím 

                                                             
44 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 15 
45 http://www.mmr.cz/Verejne-drazby/Sloupek-pro-drazebniky/Informace-pro-drazebniky/Drazebni-
vyhlaska 
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jejich záměnu“. Tuto důležitost podtrhuje judikát Nejvyššího soudu, z kterého vyplývá 

„I když v dražbě provedené podle zákona č. 26/2000 Sb. vydražitel zaplatil cenu 

dosaženou vydražením (nejvyšší podání) ve stanovené lhůtě a i když jde o platnou 

dražbu (žaloba o neplatnost veřejné dražby podle ustanovení buď vůbec nebyla podána 

nebo jí nebylo pravomocným soudním rozhodnutím vyhověno), vydražitel nenabývá 

vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, jestliže není možné spolehlivě 

(jednoznačně) - s přihlédnutím ke všem okolnostem případu - dovodit, co bylo 

vydraženo (co vlastně tvořilo předmět dražby) nebo kdo je vydražitelem.“46 

Nedostatečné či chybějící označení předmětu dražby v dražební vyhlášce tak může mít 

za následek, že vydražitel vůbec nenabude vlastnické právo k předmětu dražby, i když 

bude mít vyhotovené potvrzení o nabytí vlastnického práva. Toto potvrzení má totiž 

pouze deklaratorní povahu.  

V souvislosti s označením a popisem předmětu dražby nutno zmínit způsob, jakým 

se zjišťuje cena předmětu dražby. Odhad ceny zajišťuje dražebník „v místě a čase 

obvyklé“, což jinými slovy znamená tržní cenu či cenu obvyklou. Tento odhad nadále 

nesmí být starší šesti měsíců. Zvláštní podmínky jsou kladeny pro určité předměty 

dražby, které zákonodárce považuje za důležité, když vyžaduje zpracovat znalecký 

posudek pro zjištění ceny předmětu.47 Zajímavá je pak konstrukce odpovědnosti za 

škodu způsobenou vlastníkovi oceňované nemovitosti znalcem, jak k ní došel Nejvyšší 

soud ČR v rozhodnutí „Je-li předmětem veřejné dražby prováděné podle zákona č. 

26/2000 Sb. nemovitost, je dražebník povinen zajistit, aby odhad její ceny byl zjištěn 

posudkem znalce, který nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců; z posudku 

znalce navrhovatel dražby a dražebník při veřejné dražbě vychází. V případě, že znalec 

porušil zaviněně své povinnosti při podání posudku o ceně dražené nemovitosti, 

odpovídá za škodu, kterou by tím způsobil jejímu vlastníku.“48 Údaj o hodnotě předmětu 

dražby na základě odhadu má pak především význam z komerčního hlediska a je 

určitým vodítkem pro případné zájemce. „U dražby však mnohem více než u jiného 

                                                             
46 R 107/2010 
47 Dle § 13 odst. 1 ZVD se jedná o „nemovitost, podnik, jeho organizační složku, nebo o věc prohlášenou 
za kulturní památku“ 
48 R 109/2009 
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způsobu prodeje může mnohdy ukázat skutečnou cenu předmětu dražby spíše výsledek 

licitace než posudek.“49 

Další důležitá informace pro případné zájemce o dražbu, která musí být obsažena 

v dražební vyhlášce, je termín prohlídky předmětu dražby, což upravuje zákon 

v ustanovení § 15. O podstatnou informaci se jedná zejména kvůli možným budoucím 

sporům o předmět dražby. „Pro stav po dražbě totiž není podstatné, zda předmět dražby 

lze provozovat k účelu, k jakému dříve sloužil, případně k účelu, ke kterému jej 

vydražitel hodlal užívat (NS ČR 3 Cdon 761/96).“50 Pokud tedy vydražitel po provedené 

dražbě zjistí, že předmět dražby není v takovém stavu, jaký byl deklarován a jaký 

předpokládal, je to pouze jeho chyba. V případě, že nejnižší podání přesahuje 1 000 000 

Kč nebo jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizační složku, musí dražebník 

v dražební vyhlášce umožnit účastníkům dražby alespoň dva termíny, kdy je možnost si 

předmět dražby prohlédnout. 

2.1.3. Veřejné dražby dobrovolné 

Zvláštní část zákona o veřejných dražbách (část druhá a třetí) je rozdělena na dva 

oddíly. Část druhá upravující provádění dražeb dobrovolných v rozmezí § 17 až § 34 a 

část třetí, kde jsou upraveny dražby nedobrovolné. Je třeba si uvědomit, že se jedná o 

dva naprosto odlišné právní instituty. V případě dražeb dobrovolných se jedná dle 

ustanovení § 17 odst. 1 dražbu prováděnou na návrh vlastníka ve spojení s ustanovením 

§ 14 odst. 4, kde „Vlastníkem 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.“ V této 

části zákon o veřejných dražbách tak nahrazuje dřívější úpravu dobrovolných dražeb, a 

to zastaralý a překonaný zákon č 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci a zákon o tzv. 

„malé privatizaci“. 

Uvedení osoby likvidátora jako navrhovatele dobrovolné dražby je zcela na místě, 

když jedná na základě zákonného zmocnění jménem subjektu, právnické osoby 

v likvidaci, jejíž likvidací byl pověřen a vystupuje tudíž jako vlastník navrhovaného 

                                                             
49 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi. Brno: CP Books a.s., 2005, s. 121 
50 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 61 
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předmětu dražby na základě určitého zmocnění. Likvidátor jedná v rámci působnosti 

statutárního orgánu. Opačně je tomu však v případě insolvenčního správce, který má 

pouze zvláštní procesní postavení v mandátu insolvenčního soudu v režimu 

insolvenčního zákona. K majetku úpadce náležejícího do majetkové podstaty má tak 

dispoziční právo nezávisle na vůli úpadce. V okamžiku, kdy je navrhovatelem dražby 

insolvenční správce, by se, dle mého názoru, dražba měla řídit přísnějším režimem 

nedobrovolných dražeb, jakožto zpeněžení majetku úpadce na základě dražby, jejímž 

navrhovatelem byla osoba odlišná od vlastníka, za účelem uspokojení věřitelů úpadce.    

Zákon velmi podrobně stanovuje, co může být předmětem dobrovolné dražby, jakož 

i co je vyloučeno z dražby dle ustanovení § 17. Dle dikce ustanovení § 17 odst. 3 může 

být předmětem dobrovolné dražby „Věc, podnik nebo jeho část nebo jiná věc 

hromadná, soubor věcí, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního 

právního předpisu51 a převoditelné majetkové právo.“ Převoditelným majetkovým 

právem je zde míněna především pohledávka. Práva z duševního vlastnictví jsou 

z režimu dobrovolných dražeb vyloučeny. 

Dále je v dobrovolných dražbách možné dražit soubory věcí. „V této souvislosti je 

nutno zejména zdůraznit, že podle právního řádu České republiky je odděleno 

vlastnictví stavby a pozemku, a proto v případě dražby domu (budovy) s pozemkem je 

nutno vždy dražit soubor nemovitých věcí, sestávájící ze stavby a jejího příslušenství 

(např. studna, žumpa apod.) a z pozemku a jeho příslušenství (např. plot).“52 Nutno 

podotknout, že návrh nového občanského zákoníku se po vzoru téměř celé Evropy vrací 

k zásadě „superficio solo cedit“, tedy povrch ustupuje půdě, ve významu, že stavba je 

součást pozemku, tudíž nebude již třeba dražit soubor nemovitých věcí, ale bude se 

dražit „pouze“ pozemek, jelikož všechny stavby nacházející se na tomto pozemku 

k němu budou neoddělitelně patřit. 

Dobrovolnou dražbu je možné konat pouze v případě, že bude mezi navrhovatelem 

a dražebníkem uzavřena smlouva a provedení dražby. Jedná se o zvláštní smluvní typ a 

má pevně stanovené podstatné náležitosti v ustanovení § 19. Musí být uzavřená v 

písemné formě pod sankcí absolutní neplatnosti, musí obsahovat označení, že se jedná o 
                                                             
51 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů 
52 , J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. Komentář. 
Praha: C.H. Beck, 2001, s 77 



30 
 

dobrovolnou dražbu, označení navrhovatele, dražebníka, předmětu dražby, číslem 

vyjádřené určení nejnižšího podání a výše odměny nebo způsob, jakým bude určena, 

případně ujednání, že bude dražba pro navrhovatele provedena bezúplatně. Ohledně 

otázky odměny dražebníka se v nedávné době zajímavým způsobem vyjádřil Nejvyšší 

soud ČR, když judikoval „Byla-li při veřejné dobrovolné dražbě prováděné podle 

zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sjednána odměna dražebníka pro 

případ „vydražení“ předmětu dražby odlišně než pro případ jeho „nevydražení“, náleží 

dražebníku při zmaření dražby vydražitelem odměna sjednaná pro případ „vydražení“ 

předmětu dražby.“53 Dražebníkovi tedy bude náležet odměna ve výši, která by sjednána 

pro případ úspěšného vydražení předmětu dražby i v okamžiku, že dojde ke zmaření 

dražby. V případě, že je předmětem dražby nemovitost, podnik či organizační složka, je 

dle ustanovení § 19 odst. 4 nezbytné úřední ověření podpisů na smlouvě o provedení 

dražby.  

Průběh a organizační pravidla dražby, které jsou vlastním jádrem dobrovolné 

dražby, jsou upraveny v ustanovení § 23. Jedná se vcelku o podrobnou úpravu průběhu 

dražby, založenou zejména na zkušenostech, a to i negativních, z praxe u dražeb podle 

zákona o tzv. „malé privatizaci“. „Zásadní otázkou, kterou zákonodárce řešil, bylo jak 

co nejvíce omezit možnost podvodných dražebních praktik, mezi něž patří velmi často 

tzv. „uklepnutí dražby“ jinak nazývané také „blesková dražba“, které představuje 

zneužití specifického psychologického fenoménu veřejných dražeb spočívajícího v tom, 

že účastníci dražby potřebují určitý časový odstup od zahájení dražby, než začnou 

pružně reagovat“54 Z tohoto důvodu byla zvolena poměrně rigidní úprava 

dobrovolných dražeb z důvodu omezení případných podvodných jednání. Vyžaduje se 

tak v průběhu dražby dodržení určitých časových limitů. Je například stanoveno, že 

licitátor je povinen před udělením příklepu pronést zákonem stanovenou formulaci 

"neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled 

učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), 

udělím mu příklep"55 , což vytváří časový prostor pro ostatní účastníky učinit případné 

                                                             
53 R 165/2010 
54 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: S.C. Beck, 2001, s 129 
55 § 23 odst. 9 ZVD 
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vyšší podání. Je tak vyloučeno, aby licitátor urychleně udělil příklep po prvním podání 

a, k újmě navrhovatele, bylo dosaženo výrazně nižší ceny. 

Mezi instrumenty pro zajištění řádného průběhu dražby patří podmínky, resp. 

povinnosti stanovené v ustanovení § 23. Dražebník je povinen umožnit účastníkům 

dražby přístup do dražební místnosti 30 minut před zahájením samotné dražby. To 

z důvodu, aby některý z účastníků nemohl zaplnit dražební místnost veřejností a 

znemožnit tak účast dalších zájemců o předmět dražby. Veřejnosti je povolen vstup do 

dražební místnosti nejpozději 10 minut před dražbou. Mezi další povinnosti patři 

doložení totožnosti účastníka dražby, zapsání do seznamu účastníků dražby a doložit 

své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. „Tento požadavek 

zákona poněkud ulehčuje dražebníkovi pozici při rozhodování o připuštění či 

nepřipuštění osoby do dražby, neboť dražebník nemůže být schopen ani při vynaložení 

veškeré odborné péče vždy ověřit, zda dotyčná osoba je či není vyloučena z dražby.“56 

Osoby vyloučené z dražby upravuje ustanovení § 3, které stanoví, kdo nesmí být 

účastníkem dražby. Nicméně samotná účast osoby vyloučené z dražby nemá za 

důsledek neplatnost dražby. Lze však vůči ní u soudu uplatnit náhradu škody v případě, 

že byl předmět dražby vylicitován za více, než by tomu bylo v případě neúčasti osoby 

vyloučené z dražby.  

Vlastní dražbu zahajuje licitátor vyvoláním o předmětu dražby (popis předmětu 

dražby) včetně stanovení nejnižšího podání, které bylo stanoveno ve smlouvě o 

provedení dražby, a minimálního příhozu, jehož výši může licitátor v průběhu dražby 

snížit. Dle ustanovení § 23 odst. 9, „Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. 

Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora: "neučiní-li někdo z přítomných 

účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby 

(označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep" učiněno 

vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep 

účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby 

vázán.“, platí, že se licituje vždy směrem nahoru. Na konci dražby zůstane jedna 

nabídka, která je nejvyšší a licitátor začne vyzývat, „....poprvé.... podruhé“, následně 
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licitátor pronese zákonem stanovenou formulaci, „potřetí“ a udeří kladívkem o stůl, 

čímž udělí příklep vydražiteli. 

Zákon kogentně v ustanovení § 29 upravuje způsob, jakým vydražitel musí uhradit 

cenu dosaženou vydražením. Stanovuje přesné lhůty k úhradě ceny, což se liší 

v závislosti na výši ceny dosažené vydražením, přičemž se cena hradí vždy 

dražebníkovi. Vzhledem k tomu, že se dražební jistota vydražiteli nevrací, je zajímavé 

zákonodárcovo užití pojmu „započtení“ v souvislosti s jejím započtením na cenu 

dosaženou vydražením. „Není příliš vhodné s ohledem na vymezení započtení v ObčZ. 

A může v praxi vyvolat určité interpretační problémy. V daném případě totiž musíme 

narazit na problém, jaké konkrétní pohledávky se mají započítat, zda jsou vůbec nějaké 

pohledávky splatné a podobně.“57 Ve spojení s dikcí odst. 7 „Cenu dosaženou 

vydražením nelze uhradit započtením.“ by mohlo skutečně docházet k určitým 

nesrovnalostem. Ve skutečnosti však s tímto zásadní problémy nenastávají. V případě 

uhrazení ceny vydražitelem přechází na něj vlastnické právo zpětně k okamžiku udělení 

příklepu. O tom dražebník následně vyhotoví potvrzení o nabytí vlastnictví, což je 

základní dokument osvědčující nabytí vlastnického práva vydražitele k předmětu 

dražby. Jedná se o dokument deklaratorní povahy, tudíž nezakládá vlastnictví 

k předmětu dražby. 

2.1.4.  Veřejné dražby nedobrovolné 

Veřejným dražbám nedobrovolným je v ZVD věnována část třetí v rozmezí § 36 až 

§ 61. Svou funkcí a účelem má nedobrovolná dražba nejblíže k exekuci, jelikož se jedná 

o zvláštní způsob realizace výkonu pohledávek, které jsou zajištěny zástavním právem 

podle občanského nebo obchodního zákoníku. „Zástavní věřitel má zde na výběr dvě 

možnosti - dosáhnout zpeněžení ve veřejné dražbě (zákona. č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách ve znění zákona. č. 120/2000 Sb.) anebo soudním prodejem zástavy.“58 Jde o 

dražbu, která se provádí proti vůli vlastníka věci k uspokojení pohledávek zástavních 

věřitelů, resp. dražebních věřitelů, a kterou řídí a organizuje soukromoprávní subjekt, 

tedy dražebník. „Dražba nedobrovolná nemá v samotném dražebním procesu žádné 
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místo pro vlastníka předmětu dražby, dražba se provádí na základě smluvního vztahu 

mezi navrhovatelem – dražebním věřitelem a dražebníkem na základě doložení 

existence určitých právních skutečností a tvrzení, vydražitel nabývá vlastnictví předmětu 

dražby vysloveně i proti vůli původního vlastníka a nedobrovolná dražba je velmi 

výrazným zásahem do práv původního vlastníka. Tím se zásadně liší od dražby 

dobrovolné“59 K platnému navržení nedobrovolné dražby je třeba splnění 

kumulativních podmínek. Navrhovatelem nedobrovolné dražby musí být dražební 

věřitel (věřitel pohledávky zajištěné zástavním právem). Navrhovateli nedobrovolné 

dražby musí svědčit dražební titul (vykonatelné soudní rozhodnutí, vykonatelný 

rozhodčí nález nebo vykonatelný notářský zápis). Navrhovatel musí doložit existenci 

zajištění pohledávky (např. zástavní smlouvou). 

Sporným ustanovením, které představovalo „čtvrtý“ dražební titul, byl § 36 odst. 2, 

kdy dražební věřitel s pohledávkou, jejíž zajištění vzniklo před účinností zákona o 

veřejných dražbách, může úspěšně navrhnout konání nedobrovolné dražby a realizovat 

tak své zástavní právo. Musel zároveň předložit čestné prohlášení ve formě notářského 

zápisu, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku, z níž není plněno a která je 

zajištěna platnou zástavní smlouvou. „Zakotvení takovéto normy vznesli zástupci 

realitních kanceláří, kteří argumentovali rychlou realizací zástavních práv zajišťujících 

„staré“ pohledávky.“60 Takové ustanovení směřující do minulosti a odporující zásadě 

rovnosti, tudíž neslučitelné se zásadami právního státu, bylo nakonec zrušeno Ústavním 

soudem ČR. „Úprava obsažená v ust. § 36 odst. 2 zavedla rozdílný právní režim pro 

zástavní dlužníky, neboť zástavní dlužníci, kteří dali věc do zástavy ještě před účinností 

zákona o veřejných dražbách, nepožívají takové intenzity právní ochrany jako zástavní 

dlužníci, kteří věc zastavili až po nabytí účinnosti nové právní úpravy. Rozdílný právní 

režim se samozřejmě projevil i na straně věřitelů. Taková diferenciace není racionálně 

zdůvodnitelná a odporuje principu rovnosti.“61 62  

                                                             
59 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi, Brno: CP Books, a.s., 2005, s. 186 
60 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 279 
61 Nález č. 181/2005 Sb. 
62 To mělo rozsáhlý dopad i pro veřejné dražby nedobrovolné konané před datem 10.5.2005, kdy bylo 
výše zmíněné ustanovení zrušeno. Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, nastalá situace byla 
vykládána i takto: „Veřejná nedobrovolná dražba provedená podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 
26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3 tohoto zákona neplatná, i 
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Nedobrovolná dražba, tak jak ji umožňuje zákon o veřejných dražbách, je 

v porovnání se zbytkem Evropy neobvyklým řešením. „Ve Francii byla dokonce 

úprava povolující dražbu věcí zajištěných věcným právem bez dražebního titulu zrušena 

jako protiústavní, protože odporovala veřejnému pořádku a vedla k obcházení 

občanského soudního řádu.“63 Pravidlem bývá, že nad nucenou dražbou dohlíží soud či 

orgán soudního typu, například prostřednictvím možnosti odvolání proti příklepu na 

návrh některého z účastníků dražby. V případě nedobrovolné dražby je exekuce, tudíž 

jedno ze základních oprávnění státu, svěřena do rukou soukromoprávního subjektu, tedy 

dražebníka, aniž by měl soud dohled nad jednotlivými fázemi řízení. „Skutečnost, že se 

tak tímto zákonem stalo, staví zákon o veřejných dražbách na hranici ústavnosti, 

protože narušuje jedno ze základních práv a svobod – právo an spravedlivý proces.“64  

Zásadním rozdílem oproti dobrovolným dražbám je postavení a zvláštní oprávnění 

dražebníka nedobrovolné dražby. Dražebník, který vystupuje jako subjekt soukromého 

práva, je ve smluvním vztahu s navrhovatelem dražby. „Dražebník přitom při přípravě 

a samotném provedení dražby není nadán veřejnou mocí, ale vykonává právní úkony 

svěřené jinak svou podstatou výkonu veřejné moci, např. rozhoduje mnohdy o pravosti, 

platnosti a dostatečné průkaznosti listin předkládaných třetími osobami.“65 Zákon dává 

v ustanovení § 37 dražebníkovi velmi široká oprávnění k nahlížení do dokumentů 

veřejných orgánů (soudy, správce daně). Dále si dražebník může od věřitelů vyžádat 

podklady a informace o pravosti a výši jejich pohledávek (smlouvy, výpisy z účtů). 

Vzhledem k tomu, že ostatní dotčené subjekty taková oprávnění nemají, mohlo by se 
                                                                                                                                                                                   
když proběhla přede dnem 10. 5. 2005, kterým bylo ustanovení § 36 odst. 2 zákona zrušeno nálezem 
Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2005, č. 181/2005 Sb.“ (R 31/2006,) Ačkoliv zrušení ustanovení § 36 odst. 
2 Ústavním soudem ČR dochází s účinky do budoucna, Nejvyšší soud se vyjádřil, že v případě, kdy o 
žalobě na neplatnost dražby rozhoduje soud před 10.5.2005, stav protiústavnosti tohoto ustanovení zde 
byl a tudíž je taková dražba neplatná. Tento názor Nejvyššího soudu by ovšem znamenal prolomení 
zásady retroaktivity a omezení principu právní jistoty. Proto se k věci opět vyjádřil Ústavní soud a odmítl 
podobné postupy soudů. „Obecné soudy tím, že přiznaly ex tunc účinek zrušení § 36 odst. 2 zákona o 
veřejných dražbách a konstatovaly neplatnost předmětné nedobrovolné dražby pro neexistenci právního 
titulu podle uvedeného ustanovení, porušily principy zákazu retroaktivity.“ ( N 228/47 SbNU 983) Kdyby 
se soudy i nadále řídily dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, docházelo by také k omezování ústavně 
zaručených práv vlastnit majetek či právo na soudní ochranu. V dané problematice však můžeme sledovat 
nejednotnost soudní judikatury. Viz R 111/2008, kdy NS ČR i po N 228/47 SbNU 983 deklaruje, aby 
soudy k těmto zrušeným ustanovením přihlížely, i když se rozhoduje o skutečnosti, která vznikla v době, 
kdy bylo ustanovení ještě platné. 
63 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 247 
64 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 247 
65 SLEZÁKOVÁ T., BERKA Z. Veřejné dražby v praxi. Brno: CP Books, a.s., Brno 2005, s. 196 
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jednat o ohrožení principu rovnosti v občanskoprávních vztazích. Takové postavení 

dražebníka je však ve svých důsledcích pouze formální, jelikož v případě odmítnutí 

povinné osoby k součinnosti, zákon o veřejných dražbách nedává dražebníkovi 

možnost, jak se účinně domáhat této součinnosti. Jedinou možností dražebníka by bylo 

se obrátit na soud s žalobou na plnění, což je ale vzhledem k běžným lhůtám soudních 

sporů, v případě dražebního procesu, nerealizovatelný postup. Záleží tak na vůli 

povinné osoby, zda součinnost poskytne. Dražebník, resp. osoba jednající za 

dražebníka, je dále povinna zachovat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech. 

Shodně s úpravou dobrovolné dražby musí být i u nedobrovolné dražby písemně 

uzavřena smlouva o provedení dražby mezi dražebníkem a navrhovatelem. Na základě 

takto uzavřené smlouvy podle ustanovení § 39 vzniká mezi dražebníkem a navrhovatele 

dražby klientský vztah mandanta a mandatáře, což svým způsobem zavádí závislé 

postavení dražebníka vůči navrhovateli a de facto je tento stav v rozporu s principem 

nezávislosti orgánu provádějící exekuci. Tím se opět projevuje značně kuriózní úprava 

nedobrovolných dražeb v porovnání se zahraniční úpravou, kde se sice často objevuje 

právní úprava, jež zmocňuje k provedení dražby osobu odlišnou od soudu (např. notář), 

nicméně tyto osoby vystupují při svých úkonech jako veřejní činitelé. 

Ve smlouvě musí být sjednány podstatné náležitosti a obligatorně musí smlouva 

obsahovat určité přílohy. „Ve smlouvě je třeba dohodnout, že se jedná o nedobrovolnou 

dražbu, dále je třeba specifikovat navrhovatele dražby, dražebníka a předmět dražby. 

Smlouva obsahuje i označení vlastníka předmětu dražby, zástavce (osoba odlišná od 

vlastníka předmětu dražby a dlužníka). Smlouva obsahuje důvod, pro který je 

navrhování provedení dražby a lhůtu, v níž bude odesláno oznámení o uzavření smlouvy 

o provedení dražby. 

 Přílohou smlouvy jsou buď listiny dokládající vykonatelnost práva dražebního 

věřitele a nebo listiny dokládající splatnost pohledávky dražebního věřitele. V příloze 

smlouvy musí být obsaženy listiny dokládající zajištění pohledávky právem k předmětu 

dražby a předchozí písemné upozornění dlužníka a zástavce o zamýšleném výkonu 

navrhovatelova práva, včetně dokladů o tom, že toto upozornění bylo doručeno.“66 

Neobsahuje-li smlouva uvedené náležitosti je absolutně neplatná, tudíž je na ní 
                                                             
66 DRBOHLAV J., POHL, T. Smlouva o nedobrovolné dražbě, ASPI, LIT23902CZ 



36 
 

nahlíženo, jakoby vůbec nevznikla. Zajímavostí je, že v případě navrhovatele – státu 

nebo územně správní jednotky se musí řídit postup směřující k uzavření smlouvy s 

dražebníkem zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

„Podstatnou náležitostí smlouvy o provedení dražby je vymezení lhůty, v níž je 

dražebník povinen zaslat oznámení o dražbě.“67 Oznámení o nedobrovolné dražbě, 

upravené v ustanovení § 40, se zasílá vlastníkovi, dlužníkovi, zástavci a dražebním 

věřitelům z důvodu, aby se tyto osoby mohly případně bránit proti neoprávněnému 

zásahu do svých práv. V případě, že je předmětem nedobrovolné dražby nemovitost 

podléhající evidenci v katastru nemovitostí, je dražebník povinen zaslat oznámení o 

konání dražby na příslušný úřad katastru nemovitostí, který následně vyznačí poznámku 

o návrhu na provedení nedobrovolné dražby nemovitosti. Je tomu tak z důvodu ochrany 

třetích osob před případným neoprávněným nakládáním vlastníka s předmětem dražby, 

například by chtěl nemovitost zcizit. Nadále se třetí osoba nemůže dovolávat dobré víry, 

že jí uvedená skutečnost nebyla známa. 

Věřitelé mohou dle ustanovení § 45 u dražebníka přihlásit ve lhůtě 15 dnů do dražby 

své pohledávky včetně příslušenství a to ve výši ke dni konání dražby. Je nutné, aby 

věřitel doložil právní titul přihlašované pohledávky a zajištění právem k předmětu 

dražby, přičemž toto právo musí stále trvat. Nejčastěji se bude jednat o zástavní 

smlouvu či usnesení soudu o zřízení soudcovského zástavního práva. Je důležité 

zdůraznit, že tímto zákon po dražebníkovi vyžaduje a dává mu k tomu pravomoc, aby 

posuzoval náležitosti přihlášek a zda byly pohledávky doloženy či nikoliv. Takové 

oprávnění dražebníka, jakožto soukromé osoby, činit úkony charakteristické pro orgán 

nadaný veřejnou mocí, je v rozporu s principem rovného postavení vůči ostatním 

subjektům dražebního procesu.  

Opatřením, které směřuje k ochraně majetku opřed neoprávněným zásahem do 

vlastnického práva, je upuštění od dražby. V případě, že nastane jedna či více ze 

skutečností uvedených v ustanovení § 46, je dražebník povinen od dražby upustit 

nejpozději do jejího zahájení. „Upuštění od dražby je dražebníkovi uloženo zejména 

v případech, kdy by provedenou dražbou bylo protiprávně zasaženo do práv 

oprávněných vlastníků předmětů dražby nebo do práv třetích osob, kdy by byla 
                                                             
67 PRUDILOVÁ, Miloslava. Veřejné dražby a exekuce. Praha: Linde Praha, a.s., 2001, s. 39 
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ohrožena zásada veřejnosti dražby nebo pokud by bylo zasaženo do výkonu veřejné 

moci.“68 Nedodržení této povinnosti, v případě, že se nastala skutečnost uvedená v § 46 

odst. 1, je sankcionováno. Ve veřejnoprávní rovině postihem v podobě odebrání 

živnostenského oprávnění. V soukromoprávní rovině pak dražebník nese odpovědnost 

za způsobenou škodu nebo bude vyslovena neplatnost dražby na základě podané žaloby 

na neplatnost dražby. Obecně by se dalo určit, že mezi hlavní skutečnosti, na základě 

kterých je dražebník povinen upustit od dražby patří; důvody na straně navrhovatele 

(např. jeho neoprávněnost), důvody v případě souběhu dražby (např. byl vydán 

exekuční příkaz prodeje předmětu dražby) nebo důvody týkající se dražebníka (např. 

neplatnost smlouvy o provedení dražby). 

O průběhu nedobrovolné dražby platí vesměs stejná pravidla jako u dražby 

dobrovolné. Úprava průběhu nedobrovolné dražby je navýšena o několik přísnějších 

podmínek a naopak oproti dobrovolné dražbě zde nelze snížit nejnižší podání za 

předpokladu, že se nejedná o dražbu opakovanou. Z odlišností lze uvést: V případě, že 

nejnižší podání činí více jak 1 000 000 Kč, musí být průběh dražby osvědčen notářským 

zápisem. V nedobrovolné dražbě lze udělit příklep nejdříve 3 minuty po zahájení 

dražby. 

Ustanovení třetí části zákona o veřejných dražbách ohledně opakované dražby 

nedobrovolné, protokolu o provedené dražbě, úhrady ceny dosažené vydražením a 

potvrzení o nabytí vlastnictví včetně předání předmětu dražby, výtěžku dražby a 

vypořádání nákladů dražby vesměs dupluje úpravu obsaženou v části druhé pro veřejné 

dražby dobrovolné. 

2.1.5.  Trestněprávní odpovědnost v procesu dražby 

Je na místě se také částečně dotknout problematiky pletich při veřejné dražbě. 

V rámci procesu dražeb se dražebníci či účastníci dražby často setkávají s nekalými 

praktikami subjektů, které se snaží ovlivňovat jak organizaci, tak realizaci dražebního 

ke svému prospěchu a tzv. „pletichaří“. Dle ustanovení § 258 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), pachatel naplní skutkovou 

podstatu trestného činu „pletichy při veřejné dražbě“ tím, že se „lstí nebo pohrůžkou 
                                                             
68 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 467 
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násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při 

dražbě, jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se 

zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch 

za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě“, přičemž za naplnění této skutkové 

podstaty hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. Jistě by 

se nabízelo, konkrétně v případě nabídnutí finanční částky účastníkovi za účelem jeho 

odstoupení z účasti na dražbě, kvalifikovat takové jednání jako trestný čin podplácení či 

jako přípravu k podvodu. Nicméně takové protiprávní jednání je kvalifikováno jako 

trestný čin pletich při veřejné dražbě. To potvrdil i Nejvyšší soud ČR, když vyslovil, že 

„účastník dražby vykonává jen své osobní právo (tedy neobstarává věci obecného zájmu 

spojené s dražbou jako např. licitátor) a neuvádí nikoho v omyl“69, tudíž odmítl 

aplikovat na výše popsané jednání jinou skutkovou podstatu trestného činu než pletichy 

při veřejné dražbě.  

Často je však velmi obtížné odhalit odpovědného pachatele, tzv. „pleticháře“. „Dnes 

se již většinou přímo dražeb neúčastní a používají najaté osoby například z Ostravska či 

Ústí nad Labem, kde je levná pracovní síla. Ty pak pleticháři řídí buď osobně z pozice 

diváka, nebo jako poradci případně po telefonu.70 V tomto případě by mohl být pachatel 

uznán vinným jako tzv. „nepřímý pachatel“. Nicméně k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu pletich při veřejné dražbě není bezpodmínečně nutné ani skutečné 

ovlivnění průběhu dražby pachatelem. Nejvyšší soud se k této problematice vyslovil 

následovně: „dokonání trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě se 

nevyžaduje, aby k žádosti pachatele o majetkový nebo jiný prospěch či k jeho přijetí za 

to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, muselo přistoupit i jednání spočívající v tom, 

že se pachatel skutečně zdržel podávání návrhů při veřejné dražbě. Není tedy nutné, aby 

se pachatel následně zúčastnil veřejné dražby a aby skutečně tímto způsobem ovlivnil 

její průběh.“71 Trestný čin je tedy dokonán i v případě, že se pachatel veřejné dražby 

v důsledku nějaké objektivní skutečnosti vůbec nezúčastní, ale v momentě, kdy už jen 

třeba požaduje majetkový prospěch za to, že průběh dražby ovlivní. 

                                                             
69 R 14/1993 
70 OLIVA, Miloslav. Veřejné dražby u nás jsou doslova rájem pletichářů. rubrika: investování, 12/2009, 
dostupné online: http://www.realit.cz/clanek/verejne-drazby-u-nas-jsou-doslova-rajem-pleticharu 
71 R 23/2009 
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2.2 . Dražby v režimu občanského soudního řádu 

Dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OSŘ“) se provádí dražba v rámci exekuce, tedy na návrh oprávněného 

z vykonatelného rozhodnutí, nebo soudním prodejem zástavy. Jedná se tedy o druhý 

základní režim, podle kterého se konají dražby v českém právním řádu. Postupuje se dle 

občanského soudního řádu i v případě dražeb prováděných podle zákona č. 120/2001 

Sb., exekučního řádu a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.  

Řízení o prodeji zástavy 

Občanský soudní řád upravuje soudní řízení o prodeji zástavy v ustanoveních § 200 

y až § 200 aa, ve kterých zákon upravuje první fázi soudního prodeje zástavy, jenž 

zahajuje zástavní věřitel podáním žaloby. „Soudní prodej zástavy se uskutečňuje ve 

dvou fázích. V první fázi jde o řízení o soudním prodeji zástavy, které je zahájeno 

podáním žaloby, jíž se zástavní věřitel domáhá nařízení soudního prodeje zástavy, a 

které končí usnesením soudu, jímž bylo o této žalobě rozhodnuto. Nařídí-li soud 

vykonatelným usnesením prodej zástavy, přechází soudní prodej zástavy do druhé fáze, 

která začíná podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy.“72 Soud 

v řízení o prodeji zástavy se z hlediska skutkového stavu zabývá jen tím, zda zástavní 

věřitel má pohledávku zajištěnou zástavním právem k zástavě, jejíž prodej se navrhuje, 

a kdo je zástavním dlužníkem. „Jiné (další) skutečnosti, např. promlčení zástavního 

práva, zánik zajištěné pohledávky a další, nejsou pro rozhodnutí o žalobě právně 

významné.“73 Postačuje, jestliže budou soudu předloženy takové listiny, které jsou 

způsobilé rozhodné skutečnosti doložit. O žalobě na nařízení soudního prodeje soud 

vždy rozhoduje usnesením. Jakmile usnesení nabude právní moci, stane se i 

vykonatelným. V druhé fázi musí zástavní věřitel u soudu podat další návrh, návrh na 

výkon rozhodnutí prodejem zástavy. Vykonatelné usnesení o nařízení prodeje zástavy je 

dále podkladem pro samotný výkon rozhodnutí prodejem zástavy. V případě movitých 

věcí či nemovitostí se dle § 338a užijí ustanovení občanského soudního řádu ohledně 

výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí v dražbě. 

                                                             
72 Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 2829/2005 ze dne 24.8.2006, ASPI, JUD92621CZ 
73 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, s 1023 
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 2.2.1. Prodej movitých věcí 

Občanský soudní řád upravuje způsob výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí 

v ustanovení § 323 a násl. Jedná se o nejčastější způsob výkonu rozhodnutí směřující 

k vynucení peněžitého plnění. Na základě návrhu podaným oprávněným, vydá soud 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. „Toto usnesení doručí 

vykonavatel povinnému až při soupisu, kdy do protokolu pojme vhodné (nebo určené) 

věci. Nesplní-li povinný vymáhanou pohledávku ani po soupisu věcí, vykonavatel na 

základě návrhu oprávněného zajistí sepsané věci a postará se o jejich prodej v dražbě, 

jejíž výtěžek vyplatí oprávněnému.“74 V samotném průběhu dražby vystupuje 

v obdobném postavení jako licitátor soudní vykonavatel, který je při řízení dražby vázán 

pokyny soudce. Je nutné vypracovat dražební vyhlášku, doručit ji všem osobám 

v zákoně uvedeným a náležitým způsobem ji zveřejnit, dle dikce zákona: „v místě 

obvyklým“. Nevyžaduje se tedy zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese (na 

rozdíl od úpravy ZVD), což přispívá k transparentnosti veřejných dražeb a v tomto 

směru se úprava dle ZVD, počítající s uveřejňováním informací ohledně všech dražeb 

na centrální adrese, jeví zdařilejší. V dražební vyhlášce soud obeznámí případné 

zájemce o dražbu i s výší nejnižšího podání, což představuje jednu třetinu odhadnuté 

ceny předmětu dražby. Termín dražby musí být ohlášen dražební vyhláškou nejméně 15 

dní před konáním dražby. Na rozdíl od soudního výkonu rozhodnutí prodejem 

nemovitosti není v případě prodeje movitých věcí dražební vyhláška rozhodnutím 

soudu. Jedná se pouze o oznámení o konání dražebního roku. Účast na dražbě není 

nutně podmíněna složením dražební jistoty. Složení dražební jistoty se vyžaduje pouze 

v případě, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci částku 45 000 EUR.  

Samotný průběh dražby je podrobně upraven v jednacím řádu pro soudní 

vykonavatele a v kancelářském řádu, což zajišťuje regulérnost a transparentnost dražby. 

Kromě soudního vykonavatele může dražbu provádět i vyšší soudní úředník, soudní 

tajemník, asistent soudce či samotný soudce. Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat svá 

podání nejméně o 50 Kč. „Dražba movité věci pokračuje, dokud dražitelé na vyzvání 

slovy „poprvé, podruhé“ činí vyšší podání. Není-li další podání, vykonavatel upozorní 

dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy „potřetí“ příklep. 

                                                             
74 KURKA, V., DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, a.s., 2004, s 480 
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Jestliže bezprostředně poté neučiní žádný z dražitelů vyšší podání, vykonavatel udělí 

příklep tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání.“75 Udělením příklepu přechází 

vlastnictví vydražené věci na vydražitele za předpokladu, že zaplatí nejvyšší podání. 

Důkazem o nabytí vlastnictví je protokol o dražbě. 

2.2.2. Prodej nemovitostí 

Jako další způsob pro vymáhání peněžitého plnění upravuje občanský soudní řád 

prodej nemovitosti v ustanovení § 335 a násl. Pro účely tohoto výkonu rozhodnutí se při 

výkladu nemovitosti rozumí nejen „pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem.“ dle ustanovení § 119 odst. 2 ObčZ, ale spadají sem i byty a nebytové 

prostory. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti se nemusí vždy jevit jako 

nejvhodnější. „Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti může být nařízen při splnění 

podmínek § 264 odst. 1, tedy jestliže nejde o způsob zřejmě nevhodný zejména vzhledem 

k poměru výše pohledávky oprávněného a ceny nemovitosti.“76 

Soud nařídí, na základě návrhu oprávněného, v usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitosti povinnému zákaz dispozice s nemovitostí a povinnost 

oznámit, zda a kdo má k nemovitosti předkupní právo. Před tím než soud nařídí prodej 

nemovitosti dražbou, stanoví usnesením znalce, aby předmětnou nemovitost ocenil. 

V tomto případě je stanovená cena znalcem určující pouze pro stanovení výše 

nejnižšího podání. Okamžikem, kdy usnesení soudu o ceně nemovitosti nabude právní 

moci, soud nařídí dražební jednání. Všechny podstatné informace o dražbě soud uvede 

v dražební vyhlášce, která musí být následně zveřejněna na úřední desce soudu nebo 

obecního úřadu ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním dražby. Jak bylo zmíněno výše, 

dražební vyhláška o prodeji nemovitosti má povahu rozhodnutí, které má formu 

usnesení o nařízení dražebního jednání, což umožňuje podání opravného prostředku. 

Nejnižší podání je stanoveno soudem na dvě třetiny, přičemž výše dražební jistoty je 

odvislá od okolností konkrétního případu, nevýše však může činit tři čtvrtiny nejnižšího 

podání. Může se stát, že se nemovitost vydraží za hodnotu nejnižšího podání, tudíž nižší 

cenu, než jak byla ohodnocena soudním znalcem. „Námitka, že nemovitosti byly 

                                                             
75 KURKA, V., DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, a.s., 2004, s 498 
76 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, s 1629 
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vydraženy za nejvyšší podání, jehož výše je daleko nižší, než cena stanovená soudním 

odhadem, je bez právního významu, neboť soudním znalcem stanovená cena má vliv 

pouze na určení nejnižšího podání.“ 77   

Dražební jednání může řídit pouze soudce, přičemž k jednotlivým úkonům může 

pověřit vykonavatele nebo jiného zaměstnance soudu. Dražba se koná, dokud dražitelé 

činí podání. Tomu, kdo učinil nejvyšší podání soud udělí příklep. Účinky udělení 

příklepu mají zásadní věcně právní důsledky. „Udělením příklepu zaniká předkupní 

právo. Osoba, které takové právo k nemovitosti svědčí, je může v dražbě uplatnit jen 

jako dražitel. Hodlá-li tak učinit, je třeba, aby je u soudu prokázala nejpozději před 

zahájením dražebního jednání.“78 Je tedy nutné tak učinit, než soud přistoupí k dražbě. 

Soud následně rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno. Proti tomuto 

usnesení není možný opravný prostředek. Je možné se tak následně bránit pouze v 

rámci námitek proti příklepu nebo přezkumu usnesení o příklepu v odvolacím řízení. 

Stejné je to v případě tzv. „excindační žaloby“ (vylučovací žaloby), kdy má někdo 

právo k nemovitosti, které nepřipouští dražbu. „Neuplatní-li třetí osoba své právo do 

zahájení prvního dražebního jednání, nemůže je po skončení dražby uplatňovat na 

vydražiteli.“79 Do doby pravomocného rozhodnutí o vylučovací žalobě, stejně jako na 

základě důvodného návrhu povinného o zastavení výkonu rozhodnutí, soud odročí 

dražební jednání. 

OSŘ v ustanoveních o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti v dražbě umožňuje 

jako opravný prostředek dražitelům podat námitky proti příklepu. „Ještě před udělením 

příklepu se soudce výslovně dotáže osob přítomných při dražbě, zda mají námitky proti 

příklepu. U vznesených námitek soudce posoudí, zda neodůvodňují odmítnutí příklepu. 

Dospěje-li k závěru, že příklep nelze udělit, rozhodne o tom usnesením a pokračuje 

v dražbě vyvoláním předposledního podání.“ 80 Zákon neumožňuje proti usnesení o 

odmítnutí příklepu podat odvolání. Pokud však soudce posoudí námitky proti příklepu 

jako nedůvodné, udělí příklep. Tímto okamžikem přechází na vydražitele vlastnické 

                                                             
77 Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 20 Cdo 3080/2005 ze dne 22.6.2006. ASPI, JUD92192CZ 
78 KURKA, V., DRÁPAL, L. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, a.s., 2004, s 498 
79 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, s 1651 
80 BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2006, s 1654 
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právo k nemovitosti a to za předpokladu splnění podmínek, že usnesení o příklepu 

nabylo právní moci a vydražitel zaplatil nejvyšší podání.  

Nově také obsahuje občanský soudní řád možnost konat dražbu i elektronicky. 

V ustanovení § 336o zákon upravuje náležitosti dražební vyhlášky v případě 

uskutečnění prodeje nemovitosti elektronickou dražbou, přičemž zde platí obdobně 

ostatní ustanovení jako u dražby normální. Ve srovnání s právní úpravou ZVD, která 

stále ještě neumožňuje konání elektronických dražeb, se právní úprava dražeb podle 

OSŘ jeví jako lépe odpovídající dnešním potřebám.    

2.3. Právní úprava dražeb dle dalších zákonů 

Jak bylo zmíněno výše, veřejné dražby lze v současné době konat dle dvou 

základních režimů. Podle zákona č 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Úpravu veřejných dražeb ve smyslu, kdo je oprávněn a v jakých 

případech je oprávněn konat veřejné dražby, případné odchylky nebo relativně 

samostatnou úpravu dražebního procesu obsahuje i řada dalších zákonů. Tyto další 

zákony však vždy odkazují na subsidiární úpravu buď právě ZVD nebo OSŘ. Některé 

právní předpisy obsahují pouze odkaz na použití obecné právní úpravy veřejných 

dražeb. Příkladem může být zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, který pouze určuje, že celní úřad prodá zboží v dražbě a odkazuje na ZVD, ale 

hlouběji se o dražbě nezmiňuje. 

Insolvenční zákon 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů umožnuje celkem tři způsoby zpeněžení majetkové podstaty v ustanovení § 

286 a násl. Jednak prodejem tzv. „volnou rukou“, tedy mimo dražbu, prodejem ve 

veřejné dražbě podle ZVD nebo prodejem movitých věcí či nemovitostí podle OSŘ. O 

způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhoduje se souhlasem věřitelského výboru 

insolvenční správce bez nutnosti souhlasu soudu.  

V případě veřejné dražby insolvenční správce vystupuje jako vlastník věci a uzavírá 

smlouvu s dražebníkem o provedení dobrovolné dražby. Insolvenční správce tedy na 
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základě svých zkušeností vybere osobu, která má k řízení a organizování veřejných 

dražeb potřebné živnostenské oprávnění. Je nutné očekávat konsenzuální postup při 

výběru dražebníka, jelikož smlouva o provedení dobrovolné dražby podléhá schválení 

věřitelskému výboru. „Schválení smlouvy o provedení dražby věřitelským výborem je 

zákonným předpokladem nabytí účinnosti a lze se domnívat, že představuje promítnutí 

principu posílení postavení věřitelů v insolvenčním řízení.“81 Ve zbytku zákon odkazuje 

na zákonnou úpravu veřejných dražeb. 

V tomto případě se dražba jeví jako velice vhodný způsob jak efektivně zpeněžit 

majetek, který prodává osoba odlišná od vlastníka.  

Exekuční řád 

Exekutor je dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činností, ve znění pozdějších předpisů státem pověřená fyzická osoba provádějící 

nucený výkon exekučních titulů za úplatu. Úpravu způsobu exekuce prodejem movitých 

věcí a nemovitostí obsahuje ustanovení § 66 a násl. přičemž se přiměřeně postupuje dle 

úpravy OSŘ. Na OSŘ exekuční řád odkazuje v ustanovení § 69. 

Daňový řád 

Relativně samostatnou úpravu dražby jakožto způsobu provedení exekuce prodejem 

movitých věci a nemovitostí obsahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Této problematice je věnován v zákoně značný prostor (rozmezí § 

194 až § 232), nicméně v ustanovení § 177 je zakotveno subsidiární užití OSŘ pro 

daňovou exekuci. 

Správce daně může provést daňovou exekuci prodejem movitých věcí a nemovitostí 

dražbou, kterou řídí úřední osoba, daňový exekutor. Zákon poměrně podrobně upravuje 

dražební proces a umožňuje i konání dražby elektronicky, přičemž ke stanovení 

podmínek této elektronické dražby je příslušné Ministerstvo financí, které tak učiní 

vyhláškou. Konání dražby je správcem daně nařizováno dražební vyhláškou a po 

náležitém doručení a zveřejnění ji zahájí daňový exekutor. Daňový řád umožňuje, aby 

k provedení licitace správce daně ustanovil další úřední osobu, licitátora. Samotný 

                                                             
81 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s 697 
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průběh dražby je obdobný s úpravou podle OSŘ. Proti udělení příklepu vydražiteli 

mohou osoby zúčastněné na dražbě podat výhrady. Zda jsou odůvodněné, zkoumá 

následně daňový exekutor. V případě, že dospěje k závěru, že ano, pokračuje se 

v dražbě od předposledního podání. Je-li tomu opačně, rozhodne o udělení příklepu 

vydražiteli. Proti tomuto rozhodnutí není možný opravný prostředek s výjimkou, že se 

jedná o dražbu nemovitosti. 

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

Právním předpisem, který upravuje veřejnou dražbu cenných papírů je zákon č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoPnKT“) v ustanoveních § 33 a násl. Je tedy možné, aby byl předmětem dražby 

cenný papír. ZoPnKT stanovuje některé odchylky od ZVD, jak vyplývá z dikce § 33 

odst. 2 „Na veřejnou dražbu cenných papírů se vztahuje přiměřeně zákon upravující 

veřejné dražby, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Nicméně „Současný ZoPnKT 

v platném znění ani formou odkazu po čarou neupřesňuje, jakým zákonem má být onen 

„zvláštní právní předpis upravující veřejné dražby“, ale v současné právní úpravě to 

nemůže být jiný předpis než ZVD.“82  

Mezi základní odchylky od úpravy veřejných dražeb podle ZVD můžeme zařadit 

povinnost dražebníka zasílat dražební vyhlášku ve stanovené lhůtě také Komisi pro 

cenné papíry a v případě nejnižšího podání ve výši 100 000 Kč, lze nahradit znalecký 

posudek zápisem o odhadu ceny. Organizovat veřejnou dražbu cenných papírů může 

pouze tzv. „dražebník cenných papírů“, čímž zákon rozumí obchodníka s cennými 

papíry nebo zahraniční osobu s povolením k poskytování této investiční služby, přičemž 

je povinen postupovat s odbornou péčí. Dražebník cenných papírů je dále povinen vydat 

soubor pravidel organizování dražby v dražebním řádu, jenž podléhá schválení Českou 

národní bankou. Veřejnou dražbu cenných papírů lze konat jak dobrovolnou, tak 

nedobrovolnou.  

V praxi se s veřejnou dražbou může setkat například při vnitrostátní fúzi akciové 

společnosti, kde dražba představuje jeden ze způsobů, jak prodat cenné papíry k tomu 
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určené. „Nové listinné akcie a zatímní listy určené k výměně prodá nástupnická a. s., a 

to ve veřejné dražbě cenných papírů podle § 33 zák. p. k. t...“83 
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3. Typy dražeb 
 

Podle provádění licitace a způsobů, jakými činí účastníci dražby podání, můžeme 

rozlišovat čtyři základní typy dražeb. Dvě nejpoužívanější, Anglická a Holandská a dvě, 

spíše sporadicky užívané, Obálková metoda a Vickereyova. Obálková metoda spočívá v 

podání zapečetěných nabídek účastníků dražby. Účastníci tedy neznají výši nabídek 

ostatních konkurentů a účastník s nejvyšší nabídkou se po zaplacení stává vydražitelem. 

Promítnutí tohoto principu můžeme pozorovat při veřejných soutěžích. Vyckereyova 

dražba je vlastně modifikací obálkové metody, kdy se vítězem dražby stává autor 

nejvyšší nabídky, zaplatí však tolik, kolik činí druhá nejvyšší nabídka, což eliminuje 

snahy o taktizování a předmět dražby se vydraží za jeho skutečnou vnitřní hodnotu. 

Nedochází ke zkreslování nabídek účastníků, jako tomu může být u obálkové metody. 

V českém právním řádu se využívá pouze typ Anglické a Holandské, případně 

kombinované dražby. Vyckereyova metoda je však zajímavá vzhledem k tomu, že jí 

využívá internetový gigant "Google" při oceňování pozic v souvislosti s umisťováním 

reklamy v systému Google AdWords.84   

 „Anglická“ dražba 

Také známá jako otevřená dražba se zvyšující se cenou. Jedná se o nejznámější a 

nejčastěji využívaný způsob licitace při dražbě. Licitace v tomto případě začíná na výši 

nejnižšího podání a účastníci činí příhozy otevřeně jeden proti druhému, jejichž 

minimální výše je předem stanovena, tudíž každá další nabídka je vyšší než ta 

předchozí. Esenciálním aspektem tohoto typu dražby je, že v každém okamžiku všichni 

účastníci dražby vědí aktuální výši nabídky.85 V případě, že se nabídky účastníků 

zastaví, vyzve licitátor dvakrát ostatní účastníky, zda ještě někdo nechce učinit příhoz. 

Neučiní-li nikdo další příhoz, zopakuje licitátor výši nejvyššího podání s dovětkem 

"potřetí" a poté následuje klepnutí kladívkem do stolu (tzv. "příklep") ve prospěch 

účastníka s nejvyšším podáním, od tohoto okamžiku nazývaného jako vydražitel. 

                                                             
84 SCHWARTZ, M., EDELMAN, B., OSTROVSKY, M.; Internet Advertising and the Generalized 
Second Priced Auction: Selling Billions of Dollars Woth of Keywords, UC Berkeley 2005, dostupné 
online: http://rwj.berkeley.edu/schwarz/publications/gsp051003.pdf 
85 McAFEE, R.P., McMILLAN, J.; Journal of economic literature, Auctions and bidding. American 
Economic Assosiation 1987, s 702, dostupné online: http://vita.mcafee.cc/PDF/JEL.pdf 
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V okamžiku kdy žádný z účastníků není ochoten akceptovat ani nejnižší podání, je 

licitátor povinen dražbu ukončit. Často je tak navrhovatel donucen organizovat další 

kola anglické dražby s postupným snižováním nejnižšího podání. Jedná se však o 

časově i finančně náročný způsob a dává prostor pro taktizování účastníků, aby si 

počkali na vyvolání co možná nejnižšího podání.   

„Holandská" dražba 

Známa také jako otevřená aukce s klesající cenou pojmenovaná podle svého 

nejznámějšího příkladu "Holandské tulipánové aukce". V tradiční holandské dražbě 

začíná licitátor s vysokou vyvolávací cenou, která je následně snižována tak dlouho, 

dokud některý z účastníků akceptuje licitátorem vyvolanou cenu. Vyvolávací cena je 

však snižována maximálně do výše předem stanoveného limitu, který ovšem není 

účastníkům znám. Okamžikem snížení nejnižšího podání na výši stanoveného limitu, je 

licitátor nucen dražbu ukončit s tím, že se nenašel žádný vydražitel. Naopak v případě 

akceptace nabízené ceny jedním z účastníků, a zároveň nikdo další nezvýší toto podání, 

se tento účastník stává vydražitelem. Zpravidla nebývá využívaná v prvním kole dražby. 

Nastupuje až v kole druhém či v opakované dražbě namísto opětovného použití 

Anglického typu dražby. Jedná se tedy o typ dražby, který poskytuje prostředek k 

nalezení reálné tržní ceny předmětu dražby především díky svému psychologickému 

efektu a na rozdíl od opakované anglické dražby je výrazně efektivnější z hlediska výše 

nákladů a času. Často je výše nabídky přirovnávána k ručičce u hodin, kdy padá cenový 

ukazatel tak dlouho, dokud účastník dražby nezmáčkne tlačítko k zastavení.86 

Je možné se setkat i s kombinovaným typem dražby, kdy se začne po vzoru anglické 

dražby s vyvoláním nejnižšího podání. V případě nezájmu účastníků akceptovat nejnižší 

podání, může licitátor postupně snižovat vyvolávací cenu po vzoru holandské dražby a 

v okamžiku akceptace nabídky jedním z účastníků začne opět licitování směrem nahoru 

za předpokladu, že účastníci činí další příhozy. 

V našem právním řádu se nejvíce využívá Anglický typ dražby, v případě konání 

opakované dražby přichází v úvahu i holandský typ dražby 

                                                             
86 KAMBIL, A., van HECK, E.; Competition in the Dutch Flower Markets, 1996, s 11, dostupné online: 
http://www.usc.edu/schools/business/atisp/ec/Dutch_Flowers/flowerscase.pdf 
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4. Dražba versus aukce  

 

I když se často oba termíny používají jako synonyma, jedná se o dva zcela odlišné 

termíny a existuje mezi nimi řada rozdílů.  

Kromě specifických případů není aukce v našem právním řádu upravena, neexistuje 

žádný zvláštní zákon zabývající se problematikou aukcí. Dražba je legislativně 

zakotvená hned ve dvou právních předpisech, které zároveň představují dva odlišné 

režimy provádění dražeb. Jedná se o ZVD a OSŘ. Aukce je tržně založený způsobu 

prodeje na základě podmínek příslušného aukčního systému. V zásadě odlišujeme dva 

základní druhy aukcí. Aukci nákupní a aukci prodejní. Nákupní dražba neexistuje. 

V dražbě se vždy něco „prodává“. 

Rozdílem mezi dražbou a aukcí je to, že v případě veřejné dražby je nutné, aby byli 

její účastníci fyzicky přítomni na dražbě a činili svá podání na výzvu licitátora. Při 

aukci je naopak možné činit svá podání telefonicky či prostřednictvím internetu. 

Některé aukční systémy jsou založeny přímo na takovém principu a jsou organizovány 

a vypořádávány pomocí speciálního informačního systému na internetu. (například e-

bay, aukro apod.)  

Za hlavní rozdíl mezi dražbou a aukcí nutno považovat způsob nabývání vlastnictví. 

Zatímco ve veřejné dražbě je podle ZVD příklep chápán jako jiná právní skutečnost, na 

základě které dochází k přechodu vlastnického práva na vydražitele, u aukce se jedná o 

převod vlastnictví na základě kupní nebo jiné smlouvy, která se následně uzavírá 

s vítězem aukce. 

Jediným zákonem, který alespoň rámcově obsahuje na základě zapracovaných 

směrnic EU úpravu elektronických aukcí, je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Právní ochrana proti neoprávněné dražbě 
 

Tato část práce se zaměří na ochranu vlastníka, resp. osob, jimž svědčí nějaké právo 

k předmětu dražby před provedením neoprávněné dražby. Právní řád poskytuje několik 

instrumentů, jak se proti neoprávněné dražbě bránit. 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že provádění dražeb je možné ve dvou základních 

režimech. Tato kapitola bude pojednávat o ochraně proti neoprávněně prováděné či 

provedené veřejné dražbě dle ZVD, jelikož v režimu OSŘ se jedná o odlišný způsob 

provádění dražeb, kde koná nad prováděním dražeb dohled soud. Právní konstrukce 

přechodu vlastnického práva v ZVD, kde vydražitel nabývá vlastnické právo na základě 

jiné právní skutečnosti, kterou je příklep licitátora, má zásadní dopady na aplikaci 

právní úpravy jako takové. Z takto zvolené koncepce vyplývá i nutnost výslovně 

upravit, za jakých podmínek či z jakých příčin k nabytí vlastnického práva nedojde, 

resp. způsob, jakým oprávněná osoba může zvrátit důsledky dražby, a to v případě, že 

dražební proces trpí nebo trpěl nějakou vadou.  

5.1. Právní ochrana proti provedení neoprávněné veřejné dražbě 

Jedná se o určité preventivní prostředky ochrany před neoprávněným provedením 

veřejné dražby, které představují lepší možnost, jak bránit své právo. Zpravidla bývá 

složitější domoci se svého práva po provedené dražbě a zpětně zvrátit důsledky dražby. 

Za jednu z možných "brzd" před provedením neoprávněné dražby můžeme označit 

skutečnost, že dražebník neuzavře smlouvu o provedení dražby s navrhovatelem. 

Především v případě dražby nedobrovolné by měl dražebník prokázat určité právní 

povědomí a bdělost při zkoumání podstatných náležitostí smlouvy, například právní 

důvod, pro který by se dražba měla konat. Dražebník bez jakékoliv asistence soudu 

posuzuje, zda navrhovateli svědčí dražební titul, který je veden obligatorně jako příloha 

smlouvy. Je naprosto nutné, aby se jednalo o vykonatelný dražební titul, jak po stránce 

materiální, tak formální. "Posouzení, zda je dražební titul vykonatelný, závisí plně na 

dražebníkovi.."87 Komplikovaná situace může nastat v případě vykonatelného 

                                                             
87 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: S.H. Beck, 2001, s 357 
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rozhodnutí vydaného soudem cizího státu při nezajištění vzájemnosti výkonu 

rozhodnutí českých soudů pro obdobná rozhodnutí. 

V určitých situacích je dražebník povinen od dražby ustoupit. "Upuštění od dražby 

je dražebníkovi uloženo zejména v případech, kdy by provedenou dražbou vylo 

protiprávně zasaženo do práv oprávněných vlastníků předmětů dražby nebo práv třetích 

osob, kdy by byla ohrožena zásada veřejnosti dražby nebo pokud by bylo zasaženo do 

výkonu veřejné moci."88 S jistými odlišnostmi je výčet důvodů pro upuštění od 

nedobrovolné dražby shodný s výčtem u dražeb dobrovolných. 

V případě nedobrovolné dražby je možné podat dle ustanovení § 166 ObčZ žalobu 

na určení nepřípustnosti prodeje zástavy. Aktivně legitimován k podání této 

hmotněprávní žaloby je zástavní dlužník, který je tak povinen u soudu podat žalobu 

proti zástavnímu věřiteli a dražebníkovi. Své právo musí uplatnit v poměrně krátké 

prekluzivní lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o konání veřejné dražby, 

nejpozději však sedm dní přede dnem zahájení veřejné dražby, přičemž veřejnou dražbu 

lze vykonat až po uplynutí této lhůty. Je-li však taková žaloba včasně podána, není 

možné dražbu konat do té doby, dokud není o žalobě pravomocně rozhodnuto. 

Vzhledem k tomu, že se v praxi jedná o velmi častý způsob, jak dlužník zdržuje 

provedení nedobrovolné dražby, zákon poskytuje účinný nástroj proti takovýmto 

"šikanózním" žalobám. "Zástavní věřitel (nově i dražebník) je chráněn proti 

neodůvodněným žalobám, protože se může domáhat náhrady škody, která mu vznikla v 

důsledku oddálení realizace zástavy. Ke stejnému účelu slouží možnost soudu uložit 

žalobci povinnost složit do úschovy zálohu na náhradu škody."89 Výše popsanou žalobu 

můžeme zcela jistě posoudit jako nejvýznamnější preventivní prostředek ochrany 

zástavního dlužníka před neoprávněnou nedobrovolnou dražbou. Jestliže dražebník 

nerespektuje včasně podanou žalobu a přesto provede dražbu, je dán zákonný důvod pro 

vyslovení neplatnosti celé dražby. 

Ve vztahu k nedobrovolné dražbě český právní řád umožňuje ještě jednu formu 

ochrany před neoprávněnou dražbou, vydání předběžného opatření. Podání předběžného 

                                                             
88 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 116 
89 ELIÁŠ, K. a kolektiv autorů. Občanský zákoník - velký akademický komentář 1. Svazek. Praha: Linde 
Praha, a.s., 2008, s 747 
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opatření je možné zejména dle ustanovení OSŘ v § 74 a násl., je-li třeba prozatimně 

upravit poměry účastníků. K zabránění podávání bezdůvodných návrhů na předběžné 

opatření a zdržování tak dražebního procesu slouží institut jistoty, jenž musí být složena 

soudu ve výši 50 000 Kč současně s podáním návrhu. Vydané předběžné opatření pak 

brání plánovanému provedení dražby. 

5.1.1. Právní ochrana po provedené neoprávněné veřejné dražbě 

V případě, že dražebník provede dražbu, k jejímuž provedení není oprávněn, právní 

řád poskytuje k ochraně práv dotčených osob prostředek ex post. Jedná se o poslední 

možnost, jak zvrátit výsledek neoprávněné dražby. Za jediný možný prostředek k 

takové ochraně nutno považovat žalobu na určení neplatnosti dražby, přičemž prohlásit 

neplatnost dražby může toliko pouze soud a to v řízení podle žaloby upravené v ZVD.90 

Není možné se dovolat neplatnosti dražby podle ustanovení OSŘ. O nepřípustnosti 

analogického použití OSŘ v souvislosti se zrušením uděleného příklepu ve veřejné 

dražbě se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR.91  

5.1.2. Žaloba na určení neplatnosti veřejné dražby 

Úprava neplatnosti veřejné dražby ZVD obsahuje v ustanovení § 24 odst. 3,4 a 5 pro 

dražby dobrovolné a v ustanovení § 48 odst. 3,4,5 a 6 pro dražby nedobrovolné. Jedná 

se o jediný možný způsob, jak zvrátit výsledek dražby a napravit pochybení, ke kterému 

došlo porušením ustanovení ZVD. Svou povahou se jedná o zvláštní typ určovací 

žaloby. „V daném případě tedy nejde o určovací žalobu podle § 80 písm. c) OSŘ, u 

které musí být prokázán naléhavý právní zájem, ale o žalobu jinou v § 80 písm. c) OSŘ 

nevypočtenou."92 V tomto duchu se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR „Žaloba o určení 

neplatnosti veřejné dobrovolné dražby není žalobou o určení, zda tu právní vztah nebo 

právo je či není, ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř. Podání této žaloby má totiž 

                                                             
90 K této problematice viz rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 4022/2008 ze dne 11.2.2010, zdroj: ASPI a 
rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 28 Cdo 2087/2010 ze dne 27.7.2010, zroj:ASPI. K posledně zmiňovanému 
rozhodnutí NS ČR se vyslovil: „Veřejná dobrovolná dražba je neplatná, jen jestliže její neplatnost 
vyslovil soud; neplatnost této dražby přitom soud nemůže posuzovat v jiném řízení než v řízení podle 
ustanovení § 24 odst. 3 podle ZVD, a to ani jako otázku předběžnou."  
91 „Příklep udělený licitátorem ve veřejné dražbě, provedené podle ZVD, soud nemůže zrušit, a to ani při 
analogickém použití občanského soudního řádu.“ (Právní věta vyplývající z R 54/2009)  
92 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 155 
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oporu v ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a 

žalobu lze projednat, aniž by žalobce musel tvrdit a prokazovat naléhavý právní zájem 

na požadovaném určení."93 Stejným způsobem nutno chápat i žalobu podanou na určení 

neplatnosti veřejné dražby nedobrovolné. 

Dalo by se uvažovat o úplně jiném označení pro příslušnou žalobu než žalobu o 

určení neplatnosti veřejné dražby „Patrně je na místě hovořit spíše než o „neplatnosti 

dražby" o zvláštním způsobu revokace výsledků dražby způsobem podle § 24 odst. 3 

VeřDr., neboť neplatnost dražby se nepostačuje dovolat, jak je tomu v případě relativní 

neplatnosti, ale může být konstatována jen soudem, jen za podmínek a jen z důvodů 

uvedených v ů 24 odst. 3 VeřDr."94 ZVD obsahuje svoji vlastní konstrukci neplatnosti 

veřejné dražby a kvalifikovaný způsob, jakým se je možné této neplatnosti dovolat. 

Žalobu bychom tedy mohli označit jako „žaloba na revokaci výsledků dražby“.  

Příklep licitátora je bezesporu právním jednáním. Občanské právo dělí neplatná 

právní jednání do dvou skupin. Na jedné straně právní jednání absolutně neplatná, ke 

kterým se přihlíží z úřední povinnosti a na straně druhé právní jednání relativně 

neplatná, na která se pohlíží jako na platná do té doby, než se někdo dovolá 

kvalifikovaným způsobem jejich neplatnosti. Osoby s aktivní legitimací k podání žaloby 

na určení neplatnosti dražby musí své právo uplatnit v prekluzivní lhůtě 3 měsíců ode 

dne konání dražby.95 Neplatnosti dražby je tedy nutné se dovolat, jinak se na dražbu 

nahlíží jako na platnou. Z tohoto pohledu lze o neplatnosti veřejné dražby hovořit jako o 

neplatnosti relativní. Zajímavé v souvislosti s výčtem aktivně legitimovaných osob k 

podání žaloby je, že mezi aktivně legitimované osoby nepatří například „skutečný" 

vlastník, je-li odlišný od navrhovatele, kontrolní orgán (živnostenský úřad) nebo 

vydražitel. U vydražitele se jedná o zvláštní situaci zejména z důvodu, že musel být 

logicky i účastníkem dražby, přičemž by pak měl být nositelem aktivní legitimace k 
                                                             
93 R 33/2006, 
94 JIRKA, Vladislav. Ke sporům kolem povahy veřejné dražby a k jejich řešení v aktuální judikatuře. 
Právní rozhledy, 4/2009, s 143 
95 ZVD obsahuje taxativní výčet osob, které jsou aktivně legitimované k podání žaloby na určení 
neplatnosti veřejné dražby. V případě veřejných dražeb dobrovolných jsou uvedeny v ustanovení § 24 
odst. 3: „účastník dražby, navrhovatel, osoba oprávněná z předkupního práva k předmětu dražby, osoba 
oprávněná z práva na přednostní nabytí předmětu dražby nebo osoba, k jejímuž návrhu bylo 
vykonatelným rozhodnutím zakázáno s předmětem dražby nakládat." V případě veřejné dražby 
nedobrovolné zni taxativní výčet dle dikce ustanovení § 48 odst. 3 „dlužník, zástavce, zástavní dlužník, 
účastník dražby, dražební věřitel nebo navrhovatel" a dle § 48 odst. 4 „účastník dražby, dražební věřitel 
nebo navrhovatel"  
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podání žaloby. Judikatura nicméně došla k názoru, že udělením příklepu se postavení 

vydražitele v dražbě změnilo a vydražitel nemůže mít objektivně vzato opravdový 

zájem na vyslovení neplatnosti dražby. Zájem nemůže spočívat například v tom, že si 

svůj záměr nabýt vlastnictví k předmětu dražby rozmyslel nebo si uvědomil nedostatek 

svých finančních prostředků k úhradě ceny. 

Zákon na rozdíl od výčtu osob oprávněných k podání žaloby o určení neplatnosti 

veřejné dražby neupravuje okruh osob s pasivní žalobní legitimací. K takovému 

vymezení se dospělo až působením soudní judikatury. Pro úspěšné dovolání se 

neplatnosti veřejné dražby musí být v žalobě označeni za žalované osoby navrhovatel 

dražby, vydražitel a v neposlední řadě také dražebník. „Žalobu o neplatnost veřejné 

nedobrovolné dražby, kterou vlastník nebo nositel jiného práva k předmětu dražby (jako 

žalobce) podal jen proti navrhovateli dražby a vydražiteli, a nikoli též proti 

dražebníkovi, musí soud pro nedostatek pasivní věcné legitimace zamítnout"96 

Důvody, pro které je možné napadat neplatnost dražby, jsou v ZVD taxativně 

vyčteny, přičemž tento výčet nelze rozšiřovat, což koresponduje s požadavkem 

maximální míry právní jistoty.97 Nejčastěji je však žaloba na určení neplatnosti podána 

z důvodu porušení ustanovení týkající se dražební jistoty, chybějící náležitosti smlouvy 

o provedení dražby, nedostatky v dražební vyhlášce a pochybení v rámci vlastního 

průběhu dražby (zejména licitace a umožnění přístupu do dražební místnosti). Nutno 

podotknout, že celá úprava neplatnosti dražby je značně chaotická a mnohdy by si 

zasluhovala doplnit. ZVD obsahuje také výčet případů, které naopak nemohou být 

důvodem pro vyslovení neplatnosti dražby.98  

                                                             
96 Právní věta, kterou vyslovil NS ČR ve svém rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 2646/2008 ze dne 24. 2. 2010, 
ASPI, JUD164397CZ  
97 Důvody neplatnosti dražby dobrovolné ZVD obsahuje v ustanovení § 24 odst. 3 „pokud dražebník 
neupustil od dražby, ač tak byl povinen učinit, vydražila-li předmět dražby osoba, která je z účasti na 
dražbě vyloučena, nebo nejsou-li splněny podmínky v § 12 odst. 1 a 2, § 14 odst. 3, § 17 odst. 5 a 6, § 19, 
20, § 23 odst. 1 až 10, § 25 a v § 26 odst. 1 a 2 nebo byly-li vydraženy z dražeb vyloučené předměty 
dražby." a pro veřejné dražby nedobrovolné v ustanovení § 48 odst. 3 „pokud dražebník neupustil od 
dražby, ač tak byl povinen učinit, vydražila-li předmět dražby osoba, která je z účasti na dražbě 
vyloučena, nebo nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 36 odst. 1 a 4, § 39 odst. 1 až 7, 9 a 11, § 40 
odst. 1 a 2, § 43 odst. 1 až 3 nebo § 46 odst. 1 nebo byly-li vydraženy z dražeb vyloučené předměty 
dražby." a v ustanovení § 48 odst. 4 „nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 15 odst. 1 až 3, § 39, 42, § 
43 odst. 1 až 3, 5 až 7, § 44, § 47 odst. 1 až 12 a v § 49."  
98 Například důvodem vyslovení neplatnosti nedobrovolné dražby nemůže být skutečnost, že nebyla 
doručena dražební vyhláška dlužníkovi, zástavci, nebo zástavnímu dlužníkovi, pokud jim dražebník 
dražební vyhlášku ve stanovené lhůtě zaslal. 
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I přes relativně krátkou prekluzivní lhůtu k podání žaloby na určení neplatnosti 

veřejné dražby může vydražitel v rámci dispozice s předmětem dražby v mezidobí před 

vynesením rozsudku a konstatováním, že dražba byla neplatná, zcizit předmět dražby. 

„V režimu ObčZ pak nemají takové následné dispozice právní účinky a v případě, kdy 

dražba byla neplatná, se tedy ruší vzhledem k jejich absolutní neplatnosti z důvodu 

počáteční nemožnosti plnění (§37 odst. 2 ObčZ)." Odlišně tomu však může být v 

případě prodeje předmětu dražby v režimu kupní smlouvy dle ObchZ, kde je možné 

platně nabýt vlastnické právo i od nevlastníka.99 Případné rozhodnutí soudu a prohlášení 

neplatnosti dražby nemůže zrušit následné dispozice s předmětem dražby. Na řadu 

přichází pouze nároky z odpovědnosti za škodu. Je proto nutné současně s žalobou na 

neplatnost dražby podat také návrh na nařízení předběžného opatření a zakázat tak 

vydražiteli disponovat s předmětem dražby. 

Soudní rozhodnutí o prohlášení neplatnosti dražby je dražebník povinen bez 

zbytečného odkladu uveřejnit po dobu alespoň 30 dnů způsobem v místě obvyklým a za 

předpokladu, že byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam 

dražebník i oznámení o neplatnosti dražby.  

Rozhodnutí o prohlášení dražby za neplatnou samo o sobě nikterak neobnovuje 

původní stav, který zde byl před dražbou. Domáhá-li se oprávněná osoba svého 

vlastnického práva, musí se nadále domáhat u soudu určení, že je vlastníkem předmětu 

dražby, která byla prohlášena za neplatnou. Je tedy nutné podat novou žalobu na určení, 

tentokrát podle ustanovení § 80 písm. c) OSŘ.   

 

 

 

 

 

                                                             
99 Nutno doplnit: nabyvatel musí být v dobré víře, že nabývá od pravého vlastníka. 
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6. Nabývání vlastnického práva ve veřejné dražbě 

v současnosti 
 

Z definice dražby dle ZVD v ustanovení § 2 písm. a) je patrné, že zákonodárce 

zvolil konstrukci přechodu vlastnictví na základě jiné právní skutečnosti, kterou je 

příklep licitátora. „Obě koncepce, a to jak převod, ta i přechod vlastnického práva byly 

pečlivě zváženy a nakonec bylo rozhodnuto, že právní předpis upravující veřejné dražby 

(a to jak pro dražby nedobrovolné, kde ohledně koncepce přechodu vlastnického práva 

v zásadě nebylo sporu, tak i pro dražby dobrovolné) bude důsledně postaven na 

koncepci přechodu vlastnického práva."100 Je to právě přílišně striktní úprava v případě 

dobrovolných dražeb, která bývá častým terčem kritiky. U nedobrovolných dražeb, 

jakožto procesu více se blížícímu dražbám konaných v režimu OSŘ, je koncepce 

přechodu vlastnického práva více zřetelná. Nedobrovolná dražba nemá totiž 

v samotném dražebním procesu žádné místo pro skutečného vlastníka předmětu dražby. 

I když zákonodárce odůvodňuje zavedení jednotného režimu pro oba druhy dražeb 

zejména pro větší přehlednost, srozumitelnost a větší právní jistotu vydražitele, část 

odborné veřejnosti se přiklání k chápání dobrovolné veřejné dražby jen jako smluvního 

koncensu a volá tak po „Revizi definice veřejné dražby dobrovolné a k jejímu 

citlivějšímu zasazení do systému soukromého práva."101  

Právní konstrukce „přechodu“ vlastnického práva a nabytí předmětu dražby jak stojí 

a leží, neumožňuje aplikaci velké části úpravy právních úkonů a smluv podle 

občanského zákoníku. Vydražitel tak nemůže vůči původnímu vlastníku předmětu 

dražby uplatnit ustanovení o zákonné záruční lhůtě, nelze aplikovat ustanovení o 

ochraně spotřebitele a ani se nelze dovolat ustanovení ohledně smluv uzavřených 

v omylu. ObčZ neobsahuje žádnou obecnou úpravu jiných právních skutečností, na 

základě kterých dle ustanovení § 132 odst. 1 ObčZ dochází k nabývání vlastnictví a 

ponechává ji zákonům zvláštním. Otázky vzniku, změny a zániku práv a povinností na 

základě této „jiné právní skutečnosti“ (příklepu licitátora) jsou takřka výlučně řešeny 

                                                             
100 VESELÝ, J., RAKOVSKÝ, A., MIKŠOVSKÝ, P., ŠIMKOVÁ, R. Zákon o veřejných dražbách. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2001, s 8 
101 JIRKA, Vladislav. Ke sporům kolem povahy veřejné dražby a k jejich řešení v aktuální judikatuře. 
Právní rozhledy, 4/2009, s 143 
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v ZVD. ZVD zakotvuje řadu právních institutů, jejichž cílem je co do právních účinků 

zajistit obdobný právní režim a ochranu třetích osob, jaká je poskytována účastníkům 

kupní smlouvy v režimu občanského práva. Za příklad možno uvést institut neplatnosti 

dražby. Jako výhodu této zvolené právní konstrukce nutno považovat způsob zápisu 

vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí v případě, že předmětem 

dražby je nemovitost podléhající evidenci v katastru nemovitostí. Zápis má v tomto 

případě pouze deklaratorní účinky, což znamená, že vydražitel se stává vlastníkem již 

od okamžiku udělení příklepu při splnění zákonem stanovených podmínek, zpravidla 

uvedených v dražební vyhlášce. Vlastnické právo přechází na vydražitele bez ohledu na 

to, zda katastrální úřad provede zápis, který se provádí záznamem, či tento zápis 

neprovede. Přesto může mít neprovedení záznamu katastrálním úřadem značně 

nepříznivé důsledky pro vydražitele, jelikož nemůže prokázat své vlastnické právo 

výpisem z listu vlastnictví.102  

Podobně tomu je v případě braní užitků z předmětu dražby vydražitelem. Vydražitel 

je oprávněn brát užitky z předmětu dražby od okamžiku udělení příklepu při následném 

splnění zákonem stanovených podmínek.  

Se zvolenou koncepcí přechodu vlastnického práva úzce souvisí i otázka 

odpovědnosti zúčastněných osob na dražbě, která je upravena v ustanovení § 63 ZVD. 

Právní úprava odpovědnosti za škodu a právní vztahy z ní vyplývající podle § 63 ZVD 

se budou řídit obecnou úpravou odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 420 a 

násl. ObčZ, pokud § 63 ZVD nestanoví jinak. Přijatá koncepce přechodu vlastnictví na 

základě jiné právní skutečnosti vyžaduje zakotvení řadu zvláštních typů odpovědnosti, 

které se uplatní pouze v rámci ZVD. V souvislosti s poukázáním na fakt, že dobrovolná 

dražba má velmi blízko ke smluvnímu pojetí, je důležité zmínit úpravu odpovědnosti za 

vady předmětu dražby.  

I přes jednotnou úpravu obou druhů dražeb postavené na koncepci nabývání 

vlastnictví originárně, úprava odpovědnosti za vady předmětu dražby je u obou druhů 

dražeb odchylná. Dobrovolnou dražbu navrhuje většinou vlastník předmětu dražby, což 

se svým pojetím spíše blíží určitému zvláštnímu typu smlouvy, u které je kontrakční 

                                                             
102 Jedná se o zásadní problém v případě, že vydražitel nemovitosti žádá úvěr se zajištěním danou 
nemovitostí. 
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proces (nabídky a akceptace) upraven zvláštním zákonem a u níž je zvolena koncepce 

přechodu vlastnického práva. U dražby dobrovolné je stanovena odpovědnost 

navrhovatele dražby za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při návrhu na 

provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení 

dražby. V takto zvolené konstrukci odpovědnosti za vady můžeme spatřit obdobu 

úpravy odpovědnosti za vady předmětu prodeje kupní smlouvy. Jelikož se svým 

způsobem nedobrovolná dražba spíše blíží svým účelem zvláštnímu druhu exekuce, kde 

je použití smluvní koncepce zcela vyloučeno, úprava odpovědnosti je vzhledem k osobě 

navrhovatele, kterou je věřitel, odlišná. Věřitel nemůže odpovídat za vady předmětu 

nedobrovolné dražby a předmět dražby se tak zpeněžuje, jak stojí a leží, což je 

účastníky dražby akceptováno jejich účastí na dražbě. Je na účastníkovi dražby, aby se 

při konání prohlídky předmětu dražby důkladně obeznámil s případnými vadami, 

jelikož po vydražení nemůže vůči navrhovateli uplatnit nárok z odpovědnosti za vady 

předmětu dražby, a to ani s odvoláním na fakt, že o příslušných vadách nebyl upozorněn 

v dražební vyhlášce či vyvolání. 

Právě kvůli výrazným odlišnostem mezi oběma druhy dražeb a přes jednotnou 

právní úpravu a koncepci přechodu vlastnického práva, kterou zákonodárce zvolil 

v ZVD, je často právě veřejná dražba dobrovolná chápána jako zvláštní způsob 

uzavírání smlouvy, zejména s odkazem na historické pojetí veřejných dražeb. Příklep 

pak není jinou právní skutečností, na základě které vydražitel nabývá vlastnické právo. 

Vychází-li se z pojetí dražby jako smlouvy, je třeba akceptace oferty, aby smlouva byla 

perfektní, pak je nutné se řídit následujícím; „Jsou-li podání ofertami, je příklep 

akceptací zcela nepochybně; jestliže však jsou podání akceptacemi, je příklep „něčím 

navíc“: v podstatě snad již jen formou (způsobem) potvrzení o vzniku a existenci 

smlouvy mezi dražitelem a jednotlivým účastníkem dražby.“103   

Ve srovnání se zahraničními úpravami, kde je institut dražby tradičně chápán, jako 

způsob uzavření smlouvy, vyznívá zvolená úprava dle ZVD jako řešení vcelku 

ojedinělé. Dražitel v procesu dražby koná buďto s cílem učinit návrh smlouvy pro 

účastníka nebo činí pouhou výzvu k podávání návrhů. „V závislosti na tom, zda projev 

vůle dražitele prodat věc v dražbě, či obecněji uzavřít smlouvu prostřednictvím veřejné 
                                                             
103 ZUKLÍNOVÁ, Michaela; Smlouva (K otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie), 
Academia, Praha 1985, s 137 (pozn. 269) 
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dražby, je návrh smlouvy nebo výzva k podání návrhu, se rozlišují dražby bez výhrady a 

dražby s výhradou.“104 Zajímavostí v případě dražby s výhradou je fakt, že nejvyšší 

podání může učinit i samotný navrhovatel a vydražit tak svůj vlastní majetek. Je však 

nutné, aby takové právo stanovil v podmínkách dražby. V případě, že tak neučiní, 

nemůže záměrně „vyšroubovat“ cenu při přihazování s ostatními účastníky. 

Dalo by se snadno dovodit, že svou povahou je veřejnou dražbou také obchodní 

veřejná soutěž podle ustanovení § 281 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, kdy je vyhodnocován nejvhodnější návrh na uzavření 

smlouvy. „Jediným rozdílem je tajnost procedury, ceny nejsou v zásadě veřejné a 

jednotlivé návrhy nenásledují časově po sobě.“105 Pojetí dražby jako obchodní veřejné 

soutěže by pak implikovalo pojetí veřejné dražby jako prostředku k uzavření smlouvy, 

jelikož smyslem obchodní veřejné soutěže je vyhodnocení nejvhodnějšího návrhu 

s cílem uzavřít smlouvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H. Beck, 2008, s 151 
105 HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha: C.H. Beck, 2008, s 151 
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7. Právní úprava dražeb v návrhu nového občanského 

zákoníku 

 

Vyspělé moderní evropské právo v praxi ukázalo, že je třeba provést změny a 

nahradit tak současný občanský zákoník z roku 1964. Po 11 letech příprav a debat o 

konečné podobě příslušného kodexu pro celé odvětví soukromého práva, došlo dne 9. 

listopadu 2011 ke schválení návrhu zákona ve třetím čtení na půdě Poslanecké 

sněmovny. V případě, že zákon úspěšně projde také legislativním procesem v Senátu a 

následně jej podepíše prezident ČR, je plánována jeho účinnost od 1. ledna 2014. 

V rámci této rekodifikace soukromého práva dochází ke změně mnoha právních 

institutů. Stranou nezůstaly ani dražby, když v rámci úpravy nového občanského 

zákoníku doznají závažných změn. Jedná se o ustanovení § 1350 upravující výkon 

zástavního práva a ustanovení § 1759 a § 1760 chápající dražbu jako zvláštní způsob 

uzavírání smlouvy.  

Díky ustanovení § 1350 nového občanského zákoníku dochází k výraznému posílení 

smluvní volnosti mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, co se týče narovnání 

jejich vztahů při výkonu zástavního práva.106 Okamžikem splatnosti zajištěného dluhu, 

se zástavní věřitel může uspokojit způsobem, o němž se, na základě písemné dohody, 

dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, jinak z výtěžku zpeněžení 

zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona.  

Dle ZVD musí mít zástavní věřitel postavení dražebního věřitele a musí mu svědčit 

dražební titul (vykonatelné soudní rozhodnutí, rozhodčí nález, notářský či exekutorský 

zápis), což v praxi komplikuje uspokojení zástavního věřitele cestou veřejné dražby. 

Nově dochází de facto k zavedení dalšího dražebního titulu, a to písemné dohody mezi 

zástavním věřitelem a dlužníkem. Pro využitelnost v praxi by však bylo potřeba výše 

zmíněný dražební titul uvést také v ZVD, jelikož výčet dražebních titulů zde uvedený, 

je taxativní a jiné nepřipouští. „Proces uspokojení se ze zástavy veřejnou dražbou by se 

                                                             
106 Znění § 1350 "Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž 
se dohodl se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z výtěžku zpeněžení 
zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona.“ 
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tak urychlil, zjednodušil a přinesl by i snížení nákladů (není třeba vykonatelné soudní 

rozhodnutí, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis).“107 Bylo vhodné pro posílení 

právní jistoty smluvních stran, aby zákon navíc obligatorně stanovil úřední ověření 

příslušné písemné dohody. 

Zásadní otázka se nabízí v souvislosti s právním režimem a povahou dražeb podle 

nového občanského zákoníku, jelikož v tomto ohledu obsahuje vnitřní rozpor. ZVD 

nadále bude platit a tak i pojetí dražeb jako přechodu vlastnictví. Nově však občanský 

zákoník počítá dražbu mezi zvláštní způsoby uzavření smlouvy, když v ustanovení § 

1760 je stanoveno, že „Při dražbě je smlouva uzavřena příklepem.“ Rovněž platí, že již 

učiněná nabídka se zruší, pokud je podána vyšší nabídka, nebo pokud se dražba ukončí 

jinak než příklepem. Výše zmíněné pojetí je však v přímém rozporu s konstrukcí dražeb 

podle ZVD, kde dochází k přechodu vlastnictví na vydražitele pomocí příklepu, tedy na 

základě jiné právní skutečnosti, což má, na rozdíl od převodu vlastnictví na základě 

smlouvy, celou řadu odlišných právních následků. Právní úprava bude tak dvojitá bez 

rozlišení, které ustanovení a kdy je třeba jej použít. 

Chápání dražby jako smlouvy v novém pojetí se všemi důsledky, které z toho 

plynou, se zkrátka neslučuje s dražbou podle ZVD a tak není jasné, kdo vlastně dražbu 

dle nového občanského zákoníku bude provádět. De facto se dražba stane aukcí. Nelze 

totiž dražbu stricto sensu označit za smlouvu bez dalšího. Příklepem sice můžeme 

rozumět akceptaci nabídky, ale akceptaci sui generis, pokud jde o formu ve smyslu 

uzavření smlouvy. Z toho důvodu ZVD obsahuje speciální právní úpravu, která má před 

obecnými předpisy přednost. Specifika dražby podle ZVD spočívají v tom, že dražebník 

nejedná jako zmocněnec navrhovatele dražby, ale vždy sám vlastním jménem a na 

vlastní účet, což musí být, mimo jiné, uvedeno ve vyvolání licitátora. Licitátor pak 

uděluje vydražiteli jménem dražebníka příklep, což je velmi specifický právní úkon. 

Následkem toho ZVD stanoví, že dochází k přechodu, nikoli k převodu vlastnického 

práva.  

Otázka tedy je, zda zákonodárce nemyslel dražbou v tomto případě aukci, i když 

aukci nemáme v právním řádu řádně definovanou. V případě aukce by smlouva o 

                                                             
107 BUREŠ, Jiří. Dražba a výkon zástavního práva dle nového občanského zákoníku. dostupné on-line: 
http://www.drazebnici.cz/cad-scripts/cadweb.exe/include?file=clanek132.inc 
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provedení aukce byla ve skutečnosti udělením plné moci organizátorovi aukce, v rámci 

které by „aukčník“ jménem prodávajícího, navrhovatele aukce, byl zmocněn k uzavření 

kupní smlouvy s kupujícím, jenž učinil návrh s nejvyšší nabídkou, přičemž by uzavření 

smlouvy probíhalo formou, kterou přináší nový občanský zákoník. Veřejná dražba by si 

zachovala svoji specifickou formu právní konstrukce podle ZVD se zvýšenými 

požadavky v souvislosti s přechodem vlastnictví a se specifickými podmínkami jejího 

provádění.  

Jelikož je právním pojetí dražeb podle nového občanského zákoníku stále plné 

nejasností, Česká Asociace Dražebníků se obrátila v dopise na Ústavně právní výbor 

Poslanecké sněmovny ČR s dotazem ohledně výkladu ustanovení § 1760.108 Vzniká zde 

totiž obava, že může dojít k narušení principu právní jistoty a dezorientaci účastníků 

dražby v chápání, v jakém právním režimu bude vlastně dražba nadále probíhat. 

Například při dražbě nemovitosti by měl režim převodu dalekosáhlé důsledky jak 

v souvislosti s katastrem nemovitostí, tak centrální adresou, kde jsou povinně 

uveřejňovány všechny dražby nemovitostí. Problém by měl být vyřešen změnou pojmu 

dražba za aukci. Aukce by se stala zvláštním způsobem uzavření smlouvy, což by 

korespondovalo se současným chápáním tohoto procesu laickou i odbornou veřejností. 

Při takto diametrálně odlišné právní konstrukci dražeb podle nového občanského 

zákoníku a dle pojetí dražeb v ZVD si lze stěží představit orientaci ve dvoukolejnosti 

právní úpravy dražeb. Řešení jsou dle mého názoru dvě. První, a to složitější, spočívá 

ve zrušení či přepracování ZVD. Důsledného dodržení koncepce převodu vlastnictví 

v dražbě a chápání dražby jako smlouvy, vzhledem k současnému chápání dražby dle 

ZVD, nelze dosáhnout jinak než vytvořením zcela nového právního předpisu 

upravujícího dražby. Druhé řešení, snadno realizovatelné formou novely, spočívá v 

záměně pojmu dražba za aukci v novém občanském zákoníku, přičemž ale nutno 

podotknout, že úprava, tím nového institutu aukce, by si zasloužila větší prostor než 

„pouhé“ dva odstavce. 

 

 

                                                             
108 OLIVA, Miloslav. dopis Marku Bendovi ze dne 16. 9. 2011. dostupné on-line: 
http://www.drazebnici.cz/download/Dopis_poslanec_Marek_Benda_16_9_2011.pdf 
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Závěr 

V průběhu vypracovávání této diplomové práce jsem byl překvapen, nakolik je 

institut dražby, jako způsob zpeněžování majetku, provázán v celém spektru právního 

řádu. O komplikovanosti problematiky veřejných dražeb svědčí i množství judikátů 

Nejvyššího soudu ČR, kterými dochází k výkladu nejasných či sporných 

ustanovení zákona o veřejných dražbách. Dopodrobna nelze v rámci stanoveného 

rozsahu této práce zpracovat dané téma se všemi důsledky z toho vyplývajícími, a proto 

je tato práce postavena na konceptu analýzy problematiky právního institutu dražeb od 

historie po současnou právní úpravu dražeb se zaměřením na zákon o veřejných 

dražbách. Čtenář by měl po prostudování této práce získat všeobecný přehled o 

problematice veřejných dražeb, vnímat pozitiva institutu dražby, uvědomit si slabá 

místa současné právní úpravy veřejných dražeb, vědět o způsobech obrany proti 

neoprávněné dražbě a pochopit jaké změny přináší nový občanský zákoník do oblasti 

dražeb.  

Veřejná dražba je oproti přímému prodeji alternativní a bezpečný způsob prodeje 

věci. Dle mého názoru je to patrné zejména u nemovitostí. Díky transparentnosti 

veřejné dražby, kdy informace o prodeji nemovitosti je zveřejňována na celostátním 

médiu – centrální adrese na internetu, dochází k dosažení reálné tržní ceny nemovitosti 

a při jejím zpeněžování může být zpravidla dosaženo výrazně vyšší ceny, než by bylo 

možné dosáhnout klasickým realitním prodejem. Považuji za nezbytné poukázat na fakt, 

že dle právní úpravy dražeb v občanském soudním řádu nejsou dražby zveřejňovány 

v informačním systému podobnému centrální adrese a tudíž zde není zajištěna 

transparentnost dražeb na stejné úrovni jako v případě veřejných dražeb podle zákona o 

veřejných dražbách. Hodnotím tento stav jako závažnou právní nerovnost v rámci dvou 

zákonů upravujících proces dražby. 

 Další výhodu zpeněžování nemovitosti cestou veřejné dražby spatřuji v případě 

placení daně z převodu nemovitosti. Na rozdíl od smluvního prodeje, kde je zpravidla 

povinen daň uhradit převodce, ji u dražby ze zákona platí vydražitel. I přes nesporné 

výhody veřejné dražby jakožto prostředku zpeněžování majetku, dochází v poslední 

době k úbytku počtu jejich konání. Dle mého názoru je to zejména z důvodu, že pro 

mnohé má pojem dražba jakýsi pejorativní nádech něčeho nuceného a nepříjemného, 
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kde se dlužníkovi bere tzv. „střecha nad hlavou“. Na veřejnou dražbu lze takto nahlížet 

zejména kvůli poměrně rigidní úpravě veřejných dražeb dobrovolných, které se svoji 

povahou blíží spíše smlouvě, pro kterou by naopak měla svědčit charakteristická 

smluvní volnost. Zákon o veřejných dražbách tak svým pojetím dobrovolnou dražbu 

zasazuje spíše do roviny veřejného práva. U nedobrovolné dražby je to logické, jelikož 

se jedná svou povahou o institut bližší exekuci. Do budoucna bych se však zcela jistě 

přikláněl k takové právní úpravě, která by vyčlenila dobrovolné dražby ze společné 

úpravy s dražbami nedobrovolnými, protože se jedná o instituty svou povahou natolik 

odlišné, že jejich zařazení v rámci jednoho právního předpisu je spíše matoucí než 

prospěšné. 

Při analýze problematiky stávající právní úpravy veřejných dražeb jsem zjistil, že se 

jedná vskutku o jedinečnou právní úpravu, která nemá v rámci Evropy obdoby. 

Zejména úprava nedobrovolných dražeb, kdy je agenda patřící do pravomoci orgánům 

veřejné moci, svěřena soukromoprávnímu subjektu, dražebníkovi. V zákoně o 

veřejných dražbách se nicméně vyskytují nedostatky, jejichž povaha je velmi rozmanitá. 

Poukazuji zejména na fakt, že není umožněno konání veřejných dražeb na internetu, což 

v dnešní době moderních informačních technologií považuji za výrazný nedostatek. 

Zákon obsahuje i několik právně terminologických chyb a nesprávností. Jedná se 

například o užití slovního spojení „veřejná dražba“, kde se zákonodárce neřídil 

doktrínou; dražba je veřejná z důvodu účasti orgánů moci veřejné, ale chápe nadále 

adjektivum „veřejná“ ve smyslu, že se dražby může účastnit veřejnost. Právní úpravu 

neplatnosti dražby bych v zákoně o veřejných dražbách označil také za nedostatečnou. 

Porušení zákona, a to i zásadním způsobem, samo o sobě nezpůsobuje neplatnost 

dražby, jak je to obvyklé v soukromém právu. 

V souvislosti s otázkou právní povahy dražby jako právního institutu stále panují 

rozdílné názory. Zvolená úprava zákonem o veřejných dražbách, tedy koncepce 

přechodu vlastnického práva na vydražitele, má jednoznačně své výhody. Okamžik 

udělení příklepu licitátorem má konstitutivní účinek. Zakládá vlastnické právo 

vydražitele k předmětu dražby. V případě, že předmětem dražby je nemovitost 

podléhající evidenci v katastru nemovitostí, zápis vlastnického práva má pouze 

deklaratorní účinek a vlastnické právo se zapíše poznámkou. Vydražitel je tak od 
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momentu udělení příklepu, při splnění podmínek daných dražební vyhláškou, oprávněn 

s předmětem dražby nakládat. Stejně tak je vydražitel oprávněn brát užitky z vydražené 

věci s účinností od okamžiku udělení příklepu. Nevýhodu pro vydražitele však 

představuje nemožnost postupovat podle příslušného ustanovení občanského zákoníku a 

nelze proto aplikovat ustanovení o zákonné záruční době (ta by se uplatnila pouze v 

případě smluvního převodu) a je vyloučena i aplikace ustanovení zákona o ochraně 

spotřebitele.  

Přes zdání, že je všeobecně přijímána koncepce přechodu vlastnického práva ve 

veřejné dražbě, řešení přijaté novým občanským zákoníkem v podobě chápání dražby 

jako zvláštního způsobu uzavírání smlouvy, kdy příklep je chápán zcela nepochybně 

jako akceptace nabídky, kterou představuje nevyšší podání účastníka dražby, naznačuje, 

že právní teorie v odborných kruzích nezaujala jednotné stanovisko ohledně právní 

povahy dražby, tedy zda je dražba zvláštním způsobem uzavření smlouvy či není. 

Cílem této diplomové práce bylo učinit ucelený pohled na problematiku institutu 

veřejných dražeb včetně jejich historického kontextu v našem právním řádu, pokusit se 

zhodnotit výhody právního institutu veřejných dražeb jako efektivního prostředku 

zpeněžení předmětu dražby, poukázat na nedostatky stávající právní úpravy a upozornit 

na to, jakým způsobem ovlivní současné pojetí veřejných dražeb změny, zejména 

v rámci rekodifikace soukromého práva. Je možno konstatovat, že oblasti vytyčené 

v cíli se podařilo v této diplomové práci v dostatečném rozsahu zpracovat a stanovený 

cíl práce byl naplněn.   
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 Všeobecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. z. s. (tzv. ABGB) 
 Zákon č. 79/1896 ř.z., o řízení exekučním a zajišťovacím (tzv. Exekuční řád) 
 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (OSŘ) 
 Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné 

právnické nebo fyzické osoby (zákon o tzv. „malé privatizaci“) 
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví 
bytů) 

 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční 

řád) 
 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů 
 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů (insolvenční zákon) 
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
6) Další dokumenty 

 
 Důvodová zpráva k zákonu č. 519/1991 Sb., Sněmovní tisk č. 679 
 Důvodová zpráva k zákonu č. 26/2000 Sb., Sněmovní tisk 156 
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Seznam použitých zkratek 
 
ZVD  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů 

ObčZ  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

o.z.o.  obecný zákoník občanský 

NS ČR Nejvyšší soud České republiky 

ZoPnKT  zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon o tzv. „malé privatizaci“ Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví 

státu k některým věcem na jiné právnické nebo 

fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 

Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

Licitační řád Řád pro veřejné dražby č. 565/1786 Sb. z .s. 

Vyhláška č. 535/1990 Sb.  Vyhláška č. 535/1990 Sb., Ministerstva pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky, o veřejných dražbách při převodech 

vlastnictví státu některým věcem na jiné právnické 

nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby 
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Cizojazyčné resumé 

 Public auctions 

The aim of my thesis written on the topic „Public auctions“ is to compile a 

comprehensive analysis of the topic with focus on the present statue no. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (hereinafter referred to as „ZVD“), 

since it is the most important statue to regulate such legal issue. The legal regulation of 

public auction has come through a long historical development until its current form, 

which is in comparison with other countries in facto rare. 

The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different 

aspects concerning auctions. Chapter one introduces the reader in the general matter of 

public auctions along with the historical context. Historical development of public 

auctions is divided into three parts, each of them representing certain period and 

seperated by crucial years. Very significant subchapter gathers distinct opinions of 

various jurists about legal principle of a public auction in relation to the legislature 

concerning privatization process in the early nineties of the twentieth century.   

Chapter two examines relevant Czech legislation. The chapter consists of three 

parts. First two parts focuse on two basic regimes that allow to organize public auctions 

in the Czech legislature. The main objective of the first part is to bring closer and clarify 

the basic terms and definitions which apply in connection with the public auction in 

complience with the ZVD. Third part addresses the issue of other statues that contain 

auction regulations, but always with reference to one of the basic regime. 

Chapter three concentrates on different types of auctions while chapter four 

explains the difference between auction and public auction. 

Chapter five outlines a legal protection of respective person for unauthorized 

public auction. This chaper deals with the possibility of protecting relevant person's 

ownership before the public auction has begun and after the auction has ended and 

ownership has been transfered by the fall of the hammer. 
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Chapter six discusses the legal issue related to a changeover of ownership of the 

object that has been auctioned off. The current legislature percieves the changeover as 

transition where the auction winner acquires the object originally, as a first owner and 

ZVD has its own regulation. However there are distinct opinions holding that the 

ownership is being conveyed from the previous owner onto the successful bidder as it 

would in case of ordinary contract. Nevertheless this could seem to be a wordplay 

considerable importance arises since in case that auction is considered as a certain type 

of a contract therefore the civil code will be applied subsidiarly.   

Chapter seven surveys the impact that will have incoming civil law codex at the 

public auction issue.   
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veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

 

Příloha č. 2: Graf – statistika počtu provedených dobrovolných a nedobrovolných  

dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů, za rok 2010 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Podíl dobrovolných a nedobrovolných dražeb na celkovém 
počtu veřejných dražeb v roce 2010

Dobrovolné dražby

Nedobrovolné dražby



75 
 

 

Příloha č. 3: Graf – statistika povahy předmětu veřejných dražeb konaných dle zákona  

č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů, podle počtu nemovitostí, movitých věcí, nemovitostí a 

movitých věcí a nespecifikovatelných dražeb za rok 2010 
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