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k podání

Vážený pane
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále také jen „ministerstvo“) obdrželo dne 27. 4. 2022
datové schránky Vaše podání, adresované ministrovi pro místní rozvoj, ve
„ZAKLEKNUTÍ
NA DRAŽEBNÍKA“.
Tímto podáním se obracíte na pana ministra v souvislosti s dopisem vedoucí
dražeb, který byl pod j. MMR-22112/2022-53 zaslán dne 31. 3. 2022 živnostenskému odboru
Praha 10, a jehož obsahem byl návrh na pozastavení provozování živnosti
BFT Management, a.s. Toto považujete za „zlovolné a pomstychtivé
dražebníka
jednání“ vedoucí
a další
dražeb, které je
následkem Vaší dlouhodobé kritiky
tohoto
a to z pozice bývalého
a
asociace
a
Komory
Dle Vašeho názoru má být cílem tohoto jednání poškození
BFT Management, a.s., v níž figurujete jako
správní rady. Ve svém podání
dále konstatujete, že
dražeb zcela selhalo v
dražeb a
legislativy, a
že dle
je toto
„jakýmsi
pletich“. Navrhujete proto provést audit a kontrolu
dražeb.
Odbor kontrolních
Vámi namítané
následující.

v

s
odborným útvarem ministerstva
V návaznosti na provedené
k Vašim tvrzením

Úvodem je nutno zmínit, že výše
návrh na pozastavení provozování živnosti
dražeb.
kontroly
je výsledkem kontrolní
BFT Management, a.s.
zahájené v roce 2021 a
v roce 2022) byly zahájeny
na
a to v prvním
od dražebního
a ve druhém
od
správce. Osoba
správní rady dražebníka tedy nehrála
kontrol žádnou roli.
Ministerstvo pro místní rozvoj
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Bylo
že z celkového
1904 kontrol provedených
dražeb
od roku 2002 byla
BFT Management, a.s. kontrolována osmkrát, a sice v letech 2003,
2004, 2006, 2010, 2014, 2017 a 2021-2022. Z evidence kontrol
u
dále vyplývá, že u
s obdobným
provedených dražeb (dle statistik
Centrální adresy ke dni 20. 5. 2022) byl proveden stejný
vyšší
kontrol.
BFT Management, a.s. tak
ve srovnání s
aktivními dražebníky k
kontrolovaným
Nelze tedy
Vašemu názoru, že se
BFT Management, a.s. dopouští
dražeb šikanózního jednání.
Lze konstatovat, že
BFT Management, a.s. jakožto kontrolovaná osoba v
obou kontrol
v letošním roce po obdržení oznámení o zahájení kontroly (zahájené
na
strany) využila
svého právního zástupce všech
zákonných
k tomu, aby zpochybnila legitimitu kontrolního orgánu. Prvním krokem bylo
podání námitek podjatosti, kdy v
první kontroly
1880) byla
námitka
podjatosti ke všem
kontrolní skupiny a také k vedoucí
dražeb,
av
druhé kontroly
1886) kontrolovaná osoba
za podjaté dva
z
kontrolní skupiny a
i vedoucí
dražeb, která se však na výkonu žádné
z
kontrol nepodílela. Po
usnesení o námitce podjatosti
osob,
kterým byly veškeré námitky podjatosti odmítnuty jako
podala kontrolovaná
osoba rozklad proti rozhodnutí ministerstva.
pro místní rozvoj
svým
rozhodnutím v obou
usnesení o námitce podjatosti
osob potvrdila.
V
rozhodnutí o rozkladu se v obou
mj. uvádí, že nebyla založena
pochybnost o nepodjatosti kontrolujících a vedoucí
dražeb, ba dokonce
že
tvrzení a
ani k
zákonného vymezení podjatosti.
V
kontroly podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
ve
(dále jen „kontrolní
je výsledkem kontrolního procesu protokol o kontrole,
jeho
jsou dle § 12 odst. 1 písm. h) kontrolního
kontrolní
obsahující
stav
s uvedením
a
právních
které byly porušeny,
uvedení
ze kterých tato kontrolní
vycházejí. Jedná se tedy
o konstatování objektivního souladu
rozporu dražebníkem
nebo obsahu
se zákonnými požadavky.
Pokud jde o návrh na pozastavení provozování živnosti vznesený
dražeb,
tento
odpovídá zavedené praxi, kdy
opakovaném shledání závažného porušení
povinností dle zákona
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve
(dále jen „živnostenský zákon“), Ministerstvo pro místní rozvoj
jakožto orgán vydávající stanovisko k žádosti o koncesi podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona
navrhuje dle § 58 odst. 2 živnostenského zákona pozastavení provozování živnosti dražebníka,
který závažným
porušil podmínky stanovené rozhodnutím o
koncese
a zvláštními právními
zákonem
26/2000 Sb., o
dražbách,
ve
Návrhy na pozastavení provozování živnosti nejsou v rámci
dražeb
zcela
Bylo doloženo, že od roku 2019
podalo toto
celkem
návrhy na pozastavení provozování živnosti dražebníka.
dražeb zcela selhalo v
K Vašemu tvrzení, že
dražeb a
legislativy, lze uvést, že toto
je
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a usiluje

o zlepšení a modernizaci právní úpravy
dražeb. Již koncem roku 2016
ministerstvo návrh novely
zákona o
dražbách. V únoru 2017 byl tento
návrh projednán Legislativní radou vlády, která ministerstvu uložila materiál
nad rámec
zadání. Na
tohoto pokynu
ministerstvo místo novely
návrh
zcela nového zákona, jelikož požadované zásadní
by nebylo možné provést
pouhou novelou. Návrh nového zákona o
dražbách byl projednán Legislativní radou
vlády v listopadu 2019 a její
byly
ve spolupráci s Odborem vládní legislativy
vlády zapracovány. V
2020 byl návrh
projednán Legislativní radou vlády
a v
2020 byl návrh zákona schválen vládou a poté
Poslanecké
Do konce volebního období Poslanecké
v
2021 však nestihl být návrh zákona
projednán.
se
jeho
Co se

podpory
dražeb,
dražeb poskytuje
metodickou pomoc a konzultace.
tohoto
odpovídají
na telefonické i písemné dotazy, jsou
k dispozici
stanovených
a po
i mimo tuto dobu.
dražeb také
vystupují na konferencích po celé republice, kde prezentují
dražby a jejich výhody.
V neposlední
dražeb k dané problematice
a workshopy, zejména pro
pro zastupování státu ve
majetkových a pro územní
samosprávné celky, ale i pro dražebníky z
Z výše uvedeného je
že ministerstvo
Vámi poskytnuté informace.
však nezbývá než konstatovat, že se s Vašimi námitkami
dražeb nelze ztotožnit.
S pozdravem

Ing. Bc. Michal
odboru kontrolních
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