
Praktický komentář  k zákonu o veřejných dražbách 
(autoři Mgr. Renata Valešová, Ing. Jaroslav Hradil) 

 

Vážení čtenáři, 

 

     v těchto dnech se dostává do rukou nejenom odborné veřejnosti vydání  publikace autorů Mgr. Renaty 

Valešové, Ing. Jaroslava Hradila pod názvem „Praktický komentář  k zákonu o veřejných 

dražbách“, která vychází  z potřeb praxe, dlouholetých profesních zkušeností  autorů a může být využita 

nejenom jako průvodce procesem veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ale i 

jako praktická a srozumitelná pomůcka pro dražebníky, zájemce, kteří se  o proces výkonu dražby 

zajímají,    pracovníky na různých manažerských úrovních,  či pro pracovníky státní správy a samosprávy. 

Rovněž tak insolvenční správce a likvidátory,  kteří se správou a zpeněžováním svěřeného majetku z titulu 

svých pověření,  zabývají. 

 

Jména autorů publikace nejsou  pro odbornou veřejnost neznámá. Mgr. Renata Valešová se dlouhodobě 

v rámci české justice zabývá úpadkovým právem a Ing. Jaroslav Hradil je členem statutárního orgánu 

dražebníka, společnosti PROKONZULTA a.s., která se dlouhodobě řadí v České republice v množství 

výkonu dobrovolných a nedobrovolných dražeb a hodnoty zpeněženého majetku mezi přední tuzemské 

dražebníky. Je rovněž i členem představenstva České asociace dražebníků z.s., která sdružuje významné 

a certifikované dražebníky v České republice.  

 

Publikace nabízí čtyři samostatné části, které na sebe vzájemně logicky navazují a ve svém komplexu pak 

dávají ucelený obraz o prezentované problematice v základních souvislostech na další praxí známé 

okruhy, které se výkonu dobrovolných a nedobrovolných dražeb přímo dotýkají. Publikace je dále 

vybavena seznamem právních norem a odkazy na ustálenou judikaturu, které se k problematice výkonu 

dobrovolných a nedobrovolných dražeb vztahují.  

 

První část se zabývá společnými ustanoveními, které přibližují pojmy stanovené zákonem o veřejných 

dražbách, v návaznosti na další vztahy a subjekty mající významný vliv na proces dražby, účast na dražbě 

a zpeněžovaný majetek. Druhá část se zaměřuje na výkon dobrovolných dražeb s odkazem a bližším 

vysvětlením pojmů a souvislostí spojených s výkonem dobrovolných dražeb a ustálenou judikaturu v této 

oblasti. Se stejným zaměřením je i Třetí část publikace vztahující se k výkonu nedobrovolných dražeb. 

Čtvrtá závěrečná část je věnována odpovědnosti účastníků dražeb, navrhovatele, dražebního věřitele, 

dražebníka a dalších osob, v návaznosti na zákon o veřejných dražbách a na další právní normy vztahující 

se k výkonu dobrovolných a nedobrovolných dražeb. 

 

Publikace je vybavena praktickým věcným rejstříkem, který velmi usnadňuje orientaci v publikaci a na 

kterém je známo, že jej sestavovali odborníci po zralé úvaze, s rozmyslem, na základě  praktických 

zkušenosti z problematiky.  

 

Vážení čtenáři, 

 

     „Praktický komentář k zákonu o veřejných dražbách“ je velmi zdařilou publikaci jak po obsahové, 

tak i formální stránce, která bude jistě přínosem nejenom pro ty, kteří se danou problematikou aktivně 

zabývají a proto lze jen doufat, že autoři budou v publikační činnosti k dané problematice i dále 

pokračovat. 

 

                                                                                               JUDr. Miloslav Oliva 

                                                                                               Předseda České asociace dražebníků 

                                                                                               a manažer krizového řízení 


