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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

 

Vážený pane doktore,        

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR") obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informace  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

ve kterém jste jménem Komory dražebníků České republiky, z.s. požádal o poskytnutí informací 

týkajících se připravovaného Semináře k novému dražebnímu zákonu s termínem konání dne 

15.03.2023 (dále jen „Seminář“) dle přiložené Pozvánky (dále jen „Pozvánka“) 

 

K jednotlivým částem Vaší žádosti uvádíme následující: 

 

1. Byli obeslání Pozvánkou všichni dražebníci dle seznamu na Centrální adrese? 

 

Ne, všichni dražebníci dle seznamu na Centrální adrese nebyli obesláni. 

2. Pokud nebyli obeslání všichni dražební dle výše uvedeného Bodu 1., jak probíhal výběr 

obeslaných dražebníků? 

 

MMR oslovilo vždy 25 nejaktivnějších dražebníků z každého roku od roku 2018 podle počtu dražeb 

zveřejněných na centrální adrese.  

3. Proč na webových stránkách MMR není Pozvánka či informace o konání Semináře 

uveřejněna? 



 

 

 

Z důvodu omezené kapacity sálu byli přednostně osloveni nejaktivnější dražebníci. Po zjištění 

jejich zájmu byla následně informace o konání semináře zpřístupněna pro širokou veřejnost 

na webových stránkách MMR. 

4. Jaká je max. kapacita účastníků Semináře? 

 

Zde je dotaz zřejmě směřován na kapacitu přednáškového sálu, a ta je 60 osob. 

5. Jak bude probíhat akceptace přihlášek od zájemců o účast na Semináři? Bude to dle 

časového hlediska (doručení žádosti o účast) či jiného kritéria? 

 

Přihlášky jsou akceptovány podle pořadí jejich doručení, zájemci jsou postupně vyrozumíváni  

e-mailem. 

6. Kdo bude lektorem na Semináři za MMR? 

 

Lektory budou zaměstnanci oddělení veřejných dražeb MMR. 

7. Vystoupí na Semináři i externí experti, pokud ano kteří? 

 

Ne, externí experti na semináři nevystoupí. 

8. Jaké problémové okruhy budou na Semináři diskutovány, když zatím není znám výsledný 

Text 360 – finální návrh zákona, který bude předložen Senátu? 

 

Na semináři bude představen návrh nového zákona o veřejných dražbách ve verzi pro první čtení 

v Poslanecké sněmovně, zejména jeho hlavní aspekty a odlišnosti oproti stávající právní úpravě. 

9. Jak velký prostor na Semináři bude poskytnut pro diskusi účastníkům Semináře? 

 

Diskuse bude následovat po přednáškové části, bude trvat zhruba 30 až 60 minut podle délky 

přednášky a zájmu účastníků. 

10. Bude umožněno zástupci KDČR zúčastnit se Semináře a přednést zde zásadní 

připomínky k návrhu zákona – Tisku 360 - viz též Teze předložené poslankyni Ing. Zuzaně 

Ožanové, https://www.komoradrazebniku.eu/drazebnici-dekuji-poslankyni-ing-zuzane-

ozanove-ano/ 

 

Zástupce KDČR se řádně přihlásil prostřednictvím e-mailu dne 8. února 2023 v 19:41, může se 

tedy semináře účastnit. Své dotazy a připomínky může vznášet v rámci diskuse, stejně jako ostatní 

účastníci semináře. 

11. Jaký časový prostor bude pro vystoupení dle Bodu 10.? 

 

Vystoupení bude možné pouze v rámci diskuse, viz odpověď na otázku č. 9. 

https://www.komoradrazebniku.eu/drazebnici-dekuji-poslankyni-ing-zuzane-ozanove-ano/
https://www.komoradrazebniku.eu/drazebnici-dekuji-poslankyni-ing-zuzane-ozanove-ano/


 

 

 

12. Komora dražebníků hodlá navrhnout účastníkům semináře memorandum jako společné 

stanovisko účastníků Semináře k návrhu nového dražebního zákona. Bude jí to umožněno, 

včetně tajného hlasování, přijetí či nepřijetí tohoto memoranda? 

 

Toto nebude umožněno, neboť se jedná o vzdělávací akci. Vzdělávací akce má výkladově diskuzní 

formu a slouží ke vzdělávání účastníků, nikoliv k hlasování o čemkoliv. 

 

 

S pozdravem 

 

  

Mgr. Romana Voříšková 

    odbor legislativně právní  
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