Pro účely provádění dražební činnosti se rozumí
dražbou 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, nebo v prostředí veřejné
datové sítě na určené adrese, 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;
navrhovatelem osoba, která za podmínek stanovených zákonem o veřejných dražbách
navrhuje provedení dražby;
účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila nebo přihlásila v prostředí
veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky
stanovené tímto zákonem;
dražební jistotou zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě;
dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění; jde-li
o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní
samosprávný celek, příslušný orgán státní správy nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových;
licitátorem fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě;
vyvoláním licitátorem přednesené prohlášení nebo datová zpráva licitátora o předmětu
dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva
účastníkům dražby k podávání nabídek;
zahájením dražby prohlášení licitátora, že zahajuje dražbu, není-li dále stanoveno jinak;
podáním nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného
nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený
minimální příhoz, není-li v zákoně o veřejných dražbách stanoveno jinak;
v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je
perfektní až ústní nabídkou s výjimkou elektronické dražby, kdy nabídka účastníka se realizuje
doručením datové zprávy;
příklepem úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem nebo úkon licitátora v elektronické
dražbě spočívající v ukončení dražby zastavením příjmu dalších nabídek doručovaných datovou
zprávou a následném zveřejnění informace o ukončení dražby (udělení příklepu) na adrese,
kde je dražba prováděna, a rozeslání datové zprávy o ukončení dražby všem účastníkům
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dražby, jimiž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva
k předmětu dražby,
vydražitelem účastník dražby, jemuž byl udělen příklep;
výtěžkem dražby cena dosažená vydražením a její případné příslušenství;
náklady dražby odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální
a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby; mezi náklady účelně vynaložené
dražebníkem patří i přiměřené náklady na zabezpečení informovanosti o dražbě, včetně
informací v tisku, a náklady na uveřejnění dražební vyhlášky způsobem v místě obvyklým,
jakož i náklady vynaložené dražebníkem na zvýšení jeho pojistného za pojištění odpovědnosti
za škodu, pokud s ohledem na hodnotu dražené věci bylo nutno sjednat zvýšení pojistného
dražebníka o více než 10 % původního pojistného;
zmařením dražby neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě;
centrální adresou jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému
(Internet) uveřejněny informace určené zákonem o veřejných dražbách nebo informace
poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb;
správcem centrální adresy osoba organizující za úplatu uveřejnění informací určených
zákonem o veřejných dražbách nebo informací dobrovolně poskytnutých ostatními účastníky
dražeb;
datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou
komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat
elektronickou formou.
Procesní postupy při provádění veřejných dražeb jsou stanoveny tak, že
jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Písemnosti musí
být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit
písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého
jazyka;
účastník dražby může činit podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do
českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost
písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků dražby;
účastníkem dražby může být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena;
účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům
dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek
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takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně;
účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby
mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za
ně;
účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována,
a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu
dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou
pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby
pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně;
účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je
jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho
zaměstnanec, licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebníka, a dále ani správce
konkursní podstaty, likvidátor, nucený správce, dočasný správce nebo osoba vykonávající
správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit za ně;
účastníkem dražby též nesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob uvedených
v odstavci předchozím osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní
tvoří koncern; nikdo nesmí dražit za ně;
pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účast více účastníků
dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na dražbě
je, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby předloženo
dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat
určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby oprávněné
společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy
všech společných účastníků dražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné účastníky
na dražbě zastupovat není žádné omezení obsažené v prohlášení účastníků dražby nebo
vyplývající z jejich případné dohody vůči dražebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. Společní
účastníci dražby odpovídají za uhrazení ceny dosažené vydražením společně a nerozdílně;
účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci
s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista;
podle zákona o veřejných dražbách nelze dražit věci a práva, s nimiž na základě vykonatelného
rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy nelze nakládat, nestanoví-li tento zákon jinak;
při dražbě cenných papírů se přiměřeně použijí ustanovení zákona o veřejných dražbách,
pokud zvláštní právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu nestanoví jinak.
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