
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., v platném znění, doručena 23. 7. 2018, pod č. j. 
85581/2018-520000-11, odpověď odeslána 26. 7. 2018 
 
Obsah žádosti:  

 

1. Kolik bylo (bez ohledu na dobu zahájení exekučního řízení) v letech 2015, 2016 a 2017 

nařízeno dražeb movitých věcí - za jednotlivé roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené 

v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením na dražby „klasické“ a elektronické.                  

 

2. V kolika případech z draženích jednání ad 6) byl pravomocně udělen příklep - za jednotlivé 

roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením 

na dražby „klasické“ a elektronické. 

 

3. Kolik bylo (bez ohledu na dobu zahájení exekučního řízení) v letech 2015, 2016 a 2017 

nařízeno dražeb nemovitých věcí - za jednotlivé roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce 

vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením na dražby „klasické“ a elektronické. 

 

4. V kolika případech z dražebních jednání ad 8) byl pravomocně udělen příklep - za jednotlivé 

roky 2015 – 2017, s rozdělením na exekuce vedené v rámci dělené správy a ostatní, s rozdělením 

na dražby „klasické“ a elektronické. 

 

 

Odpověď: 

 

V souladu s  ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu 

k informacím Vám povinný subjekt informace poskytuje: 

1. Rok 2015 – nařízeno celkem pět dražeb věcí movitých dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů. Všechny dražby byly provedeny z důvodu nedoplatků v rámci 

dělené správy. 

 

 Rok 2016 – nařízena celkem jedna dražba věcí movitých dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Dražba byla provedena za účelem realizace majetku 

státu dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rok 2017 – nařízeny celkem čtyři dražby věcí movitých. Jedna dražba byla provedena z důvodu 

nedoplatku v rámci dělené správy dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů a tři dražby byly provedeny za účelem realizace majetku státu dle zákona č. 26/2000 

Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

   

2. Rok 2015 – uděleno pět pravomocných příklepů. 

 

Rok 2016 – udělen jeden pravomocný příklep. 

 

Rok 2017 – uděleny tři pravomocné příklepy.   

 

3.  Rok 2015 – nebyla nařízena žádná dražba nemovitých věcí. 



 

 Rok 2016 – byla nařízena jedna dražba nemovitých věcí. Dražba byla provedena z důvodu  

                      nedoplatků v rámci dělené správy. 

 

 Rok 2017 – nebyla nařízena žádná dražba nemovitých věcí. 

 

 

4. Rok 2015 – nebyl pravomocně udělen žádný příklep. 

 

Rok 2016 – nebyl pravomocně udělen žádný příklep. 

 

Rok 2017 – nebyl pravomocně udělen žádný příklep. 

 

 

K bodům 1 až 4 -  Povinný subjekt neprováděl v letech 2015 - 2017a neprovádí dražby 

elektronicky. 

 

 
           
 


