
 
DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU MOVITÝCH VĚCÍ 

 
Dražební rok určuje soudní exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKOU. 
Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím.  
 
DRAŽITELEM může být jak fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, tak právnická 
osoba zastoupená statutárním orgánem.  
 
Povinný, manžel povinného a soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři a zaměstnanci 
soudních exekutorů, NESMĚJÍ DRAŽIT.  

Zúčastnit se dražby movité věci, pro jejíž držení je nutné právním předpisem stanovené oprávnění 
(např. oprávnění držet zbraň), může jen ten, kdo je držitelem takového oprávnění. Soudní exekutor 
(pověřený zaměstnanec) je oprávněn tuto skutečnost před zahájením dražby ověřit. 
 

Dražitel je povinen PROKÁZAT SE platným průkazem totožnosti, v případě obchodních 
společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií) a 
v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy (originálem či ověřenou kopií).  

Dražební jednání ŘÍDÍ soudní exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec. 

Dražitelé a další přítomné osoby jsou povinny řídit se pokyny soudního exekutora (pověřeného 
zaměstnance) a zdržet se všeho, čím by mohl být narušen klid a důstojnost dražebního jednání. Při 
dražbě NENÍ DOVOLENO zejména hlasitě mluvit, telefonovat, jíst, pít nebo kouřit. Pořizování 
zvukových či obrazových záznamů je možné jen se souhlasem soudního exekutora (pověřeného 
zaměstnance). 

Za rušení pořádku při dražebním jednání nebo urážlivé chování lze uložit POŘÁDKOVOU 
POKUTU do výše 50.000,-Kč; pro hrubé porušení pořádku může být rušitel soudním exekutorem 
(pověřeným zaměstnancem) vykázán z místa konání dražby. 

Sepsané věci se draží buď jednotlivě nebo jako soubor věcí. Po vyvolání věci soudní exekutor 
(pověřený zaměstnanec) OZNÁMÍ NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ, které činí jednu třetinu odhadní ceny, 
URČÍ VÝŠI PŘÍHOZU a vyzve dražitele, aby činili podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí 
podání. 

PODÁNÍ činí dražitelé zvednutím dražebního čísla a vyslovením nabízené částky v českých 
korunách. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno vyšší podání. Po slově 
„poprvé“ již nelze podání dorovnávat; lze pouze učinit vyšší podání. Není-li další podání, udělí 
soudní exekutor (pověřený zaměstnanec) po slově „potřetí“ příklep dražiteli, který učinil 
NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ. 

Učinilo-li více dražitelů STEJNÉ NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ, udělí soudní exekutor (pověřený 
zaměstnanec) příklep dražiteli, který byl určen losem, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří 
učinili stejné nejvyšší podání. 

Nejvyšší podání je třeba ZAPLATIT IHNED po udělení příklepu, v hotovosti, do pokladny 
soudního exekutora. Pokud tak vydražitel neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti. 

Přechodem vlastnictví na vydražitele ZANIKAJÍ ZÁSTAVNÍ A ZADRŽOVACÍ PRÁVA a další 
závady váznoucí na věci. 

 


