F{ovoříme § vedoucí 0ddělení vgřejných dražeb

''

Ministerstva pro místnírozvoj CR
!ng. Zdenkou NiklasovCIu
v

z^cAll lsME PRACoVAT
,

NA NAVRHU ZCELA
NOVEHO
Z^KONA
vrv,,
O VEREJNYCH DRMBACH

MlNiSTER.slyo pRc li,tísrruí R.czvo] čR (MMR) 1r v nÁvlct sWcr KOMpETENcI tvlltvto 1tNÉrovĚŘl
No DoHLIDIM NAD čtttNosri nnnžraNíKůA KoNTRoLou nonRžovÁruízÁxoNn o vrŘr]NÝcH

nnažsÁcN. pRorcžr TENTo zÁroxi i,4Ěr g,iT NrnÁvruo rucvrrizovÁtrt, pcžÁlnr| JsM: c RozHovo11 NA rÉvl,q)R,qžsy a zÁroN o vrŘrlruÝcl oRnžsÁcx Ř:oirrlru olnĚrEruívrŘrlruÝcH onnžra
MMR lNC. ZDINKU NlKLA5CVOU.
TDCr: KAREL ŽíTEK, FoTo: rru n

nncnív

Jaký byl dražební rok2017?
Z našeho pohledu byl dražební rok2017 úspěšný protože počet nor4ích dražebníkůpřib,ývá. Jako Oddělení veřejných dražeb udělujeme žadatelůmo koncese stanoviska
a mohu říci, že v tomto ohledu jsme pokles zájmu rozhodně nezaznamenali. Mnoho žadatelů o koncesi využívá
konzultací, které veřejnosti nabízíme, a tak s možnými
nor{mi dražebníky komunikujeme už od samého začátku.
Pro začínající
dražebníky ,isme v loňském roce uspořádali
seminář zaměřený především na aplikaci zákona o veřejných dražbách v praxi, dále na provádění elektronichlch
dražeb a častéproblémy elektronicklích dražebních"sys-

témů.Vzhledem k vysoké účastia pozitivním ohlasům
připravujeme letos jeho pokračovaní.

co můžeteříci o nov,ých dražebnících?
Významným dražebníkem se také stává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ktený je dražebníkem přímo ze zákona a právě v loňském roce začal
konat první dražby, Těch by mělo do budoucna vyrazně
přiblivat. Naše oddě|ení poskytuje Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkor{ch metodickou pomoc a podporuje zpeněženímajetku státu prostřednictvím veřejné
dražby jako primární. Stále tedy platí, že veřejná dražba

je transparentním nástro.jem zpeněžení právě díky jasně stanovenému zákonnému procesu. Toho mimo jiné
využívajíi územnísamosprávné celky, které taktéžsvůi
majetek draží.

Loni poklesl počet dražeb téměř o čtvrtinu. Proč?
Vyhodnotit přesně všechny příčinyje obtížné.Předpokládáme ale, že se jedná o vliv několika faktorů současně. Například u dražeb konaných na návrh insolvenčního
správce se v poslední době změnily podmínky hned několikrát, mám tím na mysli třeba vliv zajištěného věřitele.
Jeho rozhodnutím o způsobu zpeněženíma.jetkové podstaty se musí insolvenčnísprávce řídit, a často tak dochází

ik

prodeji mimo dražbu. Roli jistě sehrává také skuteč- .
nost, že majetkové podstaty jsou stále nižšíchhodnot,
majetek je ze společností účelovělryveden ještě předtím,
j

než ,je zahá,jeno insolvenčnířízení a

podobně.

:

i

Nelze rovněž opomíjet skutečnost, že se nacházíme

i

v době vyššíhohospodářského růstu, máme nejvyššízaměstnanost v historii samostatné Českérepubliky, banky
nabízejí nízkéúrokové sazby. S tím všímlogicky souvisí i
.
j

r,ysoká míra schopnosti občanůsvé úvěry řádně

splácet.

.

no-, VýZnamným
vela insolvenčního zákona explicitně umožnila soudním '
,l
exekutorům provádět insolvenční dražby?
draŽebnÍ'
pro takové tvrzení nemáme reIevantní statisticl '
ukazatele. Samozřejmě i tento fakt by se mohl prolev,i '
ke' Se
-_ - také
na sníženípočtu konání dražeb dle zákona o veřejných
,dražbách, aie stále je třeba mít na paměti, že hlavní s|ovo ,
Stává
Uřad
ve způsobu zpeněženímajetkové podstaty má zajištěný : - - -- - -'
věřitel. Exekutor často vede exekučnířízení s dlužníkem,
Dro zastuse třeba i po něko|ika letech dostane do insolvence. , F ' :

Nenípoklesdražebv roce2017způsoben itím,že

ktery7

,:
až známý rozsudek Nejvyššíhosoudu, kteryi potvrdil, že ,
tento procesní postup exekutorům nepřís|uší.Následně :
jsme ze strany něktenich exekutorů zaznamenali tenden,' '
získat koncesi pro provádění veřejných dražeb; důvoderl ,
:'l.iJ::: j;lT,];Hi.:,J,:o' **l,ffi;11 :
Dříve exekutoři prováděli dražby podle zákona o

ných dražbách, i když k tomu nebyli oprávněni. To

končit. Jejich a19umenty byly v tomto směru

a

veřejzměnil

pochopitelné

z tohoto pohledu bylo jen otázkou času, než se nějaká

taková změna v insolvenčnímzákoně

projeví.
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V médiíchjsem zaznamenal informaci, že sice dražeb
bylo loni méně, ale vzrostl objem draženého majetku. l
:

tak?

Je tomu skutečně
Z našich statistických lyhodnocení skutečně vyplýuá,

objem draženého majetku v součtu z pohledu

že
cen dosa

.
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hlediska

Jak pokračují práce na novele zákona o veřejných dražba.ň, tt.roú Ministerswu pro místnírozvoj ČR vrátila
loni v únoru Legislativní rada vlády?
Práce na nove|e zákona o veřejných dražbách nepokračují,neboť ministerstvo připravuje zcela nor,n/ zákon
o dražbách. Ministerstvo pro místnírozvoj splnilo zadaný
úkol a předložiIo vládě návrh nove|y zákona o veřejných
dražbách, nicméně Legislativní rada v|ády doporučila, aby
byl návrh rozšířena dopracován, především z hlediska
harmonizace předpisu s civilním právem. NavázaIi jsme
proto úzkou spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti
Čn 1ako gestorem občanského zákoníku a návrh podle

zadání dopracovali. Jenže právě konči|o volební období

b,ývalé vlády, a tak jsme se rozhodli přepracovanou novelu

ke znovu projednání nepředk|ádat a začali jsme pracovat
na návrhu zcela nového zákona.

Jak by, podle vás, měl nov,ý zákon o veřejných dražbách
vypadat? Co by v něm mělo být?

V současné době zpracováváme analýzu právního
a skutkového stavu a hodnocení dopadů regulace, tzv.
RlA. Obecně lze uvést, že dojde ke koncepční změně.
V době, kdy vznikl nyní stále platný zákon o veřejných

dražbách, se vycházelo ze zcela 1iných podmínek jak
na trhu, tak v našem právním řádu, zejména z hlediska
civilního práva, které dostaIo přijetím občanského zákoníku a jeho následnou účinnostíod roku 2014 zcela jiný
rozměr. Některá úprava obsažená v zákoně do jisté míry
pozbyla potřeby zač|enění ve speciá|ním procesním předpisu, jiné oblasti by zase naopak vyžadovaly stanovení
určitých pravidel. To vše nyní lyhodnocujeme s gestorem
občanskéhozákoníku, tedy s Ministerstvem spravedlnosti
ČR. Návrh zákona bude procházet standardním legislativním procesem a našímzáměrem je především zpracovat
kvalitní normu, která bude v praxi dobře použitelná.

Měly by se například pro plnění informačních povinností d ražebníkůvyužívat e-formuláře?
Tato možnost bude zcela jistě v rámci přípraly nové
právní úpravy předmětem analýzy a následné diskuze.
Je zavedení elektronichich dražeb přínosem?

]ednoznačně ano. Podíl dražeb konaných elektronicky

ku dražbám fyzickýn, takzvaně kamenným, meziročně

vzrůstá. Zaznamenáváme zájem dražebníkůo vytváření
vlastních elektronických dražebních systémůa jsme přesvědčeni, že díky požadavkům na e|ektronické dražební
systémy, které jsou obsaženy v prováděcí vyhlášce k zákonu o veřejných dražbách, je i jejich míra transparentnosti lysoká. Elektronizace je moderním trendem ve všech
oblastech našeho života, takže se nemohla ryhnout ani
veřejným dražbám.
Zatímco dražebníci mají zvláštní vyh lášku na e-d ražby,
exekutorům ó soudům nikdo nic v této oblasti ,,nenařizuje". ldeální by bylo, kdyby zákonem o veřejných

dražbách byla upravena i procesní stránka ostatních
režimůdražeb. Jaký je váš názor?

Toto je složitá otázka. Samozře jmě, že z pohledu účast-

níkůdražby či dražitelůby bylo velmi vhodné a ,,uživatelsky příznivé", kdyby by|a procesní pravidla jednotná.
Různá terminologie činív praxi problémy, často zaznamenáváme dotazy či podněty právě ze strany účastníkůdražby, kteří 5i chtějí například ověřit, zda dražebník postupo-

val při provádění dražby procesně správně, ale nakonec
se dobereme toho, že se ani nejedná o dražbu konanou
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dle zákona o veřejných dražbách. To je samozřejmě často
pod rozlišovací schopnost člověka, kteryí se setkaI s dražbou poprvé v životě. Navíc média neroz|išulí mezi aukcí,
dražbou, natož mezi dražbou veřejnou a exekučníčímž
rovněž dochází k matení veře.inosti. Nicméně z hlediska
našeho právního řádu se jedná o rozdílnéúpravy, které
není možnésloučit.

Setkáváte se pň dražbách s pletichami? Elektronické
dražby je v podstatě vylučují...
Co se rozumí pletichami při veřejné dražbě, jednoznačně stanoví trestní zákoník. Z tohoto hlediska tedy určitě
nelze vyloučit, že by se takového jednání nemohl někdo
dopustit i při dražbě, která se koná elektronicky. Nicméně
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smlouva uzavřena příklepem. Kromě této úpravy exi
již zmiňovaný zákon o veřejných dražbách, *.o o.o',lli!
Aukce jako forma zpeněžování majetku není v naší i sublekty, které postupují podle této úpravy. Co se týká
legislativě zakotvena. To se ukazuje jako v,ýhoda jak aukcí jako způsobu prodeje, jsou v našem právním řádu
pro navrhovatele - zpravidla insolvenčníhosprávce, tak
zmíněny pouze elektronické aukce, například v zákoně
i pro organizátora aukce, kterY ji můžeprovést s daleo zadávání veřejných zakázek. l toto nyní analyzujeme
ko nižšímináklady než je tomu při dražbě. Nastane éra v rámci přípravy nového zákona o dražbách.
dražebníků,kteří budou zpeněžovat aukcí?
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