Osoby vyloučené z dražby

A. Osoby vyloučené z dražby dle §3 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění
(2) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k
předmětům dražby (zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů), osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek 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.
(3) Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu
dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže (§ 8 a násl. zákona č.
63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů), nikdo nesmí dražit za ně.
(4) 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 (dále jen "ministerstvo"); nikdo nesmí dražit za ně.
(5) 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
nebo nucený správce, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit za ně.
(6) Účastníkem dražby též nesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob uvedených v
odstavci 5 osobou blízkou3a), společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvoří
koncern3b); nikdo nesmí dražit za ně.
B. Osoby vyloučené z dražby dle § 295 zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení (insolvenční zákon) v platném znění
(1) Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek
náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek
nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné
předkupní právo.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na
a) vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce , a osoby jim blízké,
b) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho
zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho
jinou majetkovou činnost,
c) společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová,
d) akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než
desetině základního kapitálu,
e) prokuristy dlužníka,

f) členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku
z majetkové podstaty.
(3) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření
věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu
nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu,
rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit
i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) ; proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která
návrh podala.

