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Věc: sdělení o oostouDení

VáŽený pane sinág|e

z lv]inisterstva financí nám by|o postoupeno VaŠe podání . podezření na nezákonnou dražb!
ouoovy.

l\'4in slers1vo pro místní rozvo] (dá|e jen rninisterstvo), jako gestor zákona č' 2612000 sb', o
Veřejných dražbách, Ve zněni pozdějŠlch přep sŮ (dá|e jen zákon)' je sice Věcně přís|ušné
k ap]ikačnímu Výk|adu zákona, avŠak z před|ožené podnětu nenl zřejmé' Včem by ňě|a
nezákonnost pÍoběh|é Veřejné draŽby ve vztahu kzákonu spočíVat, l\,,]]nisterstvu přís ušÍ
provádět kontro|LJ, zda a jak dažehnici dodrŽují povinnosti u|ožené zákoném při přlpravě a
rea izaci Véřejné dražby'

Ve svém dopise upoŽorňujete na Vztahy a vazby různých osob spojených se zajištěným
Věřite|em na jehoŽ pokyn rozhod| inso|Venění spráVce o konání Veřejné dražby, ProtoŽe
k plověření uvedeného neni ministerstvo opráVněné' postupujeme V této části Vaše podání
l\llnisterstvu spravedlnost.

Dáe v záVěru svého dopisu Vys|ovujete podezřenÍ' že by|a vyzazena utajovaná inforrnace
obsažená V usneseníV|ády Óeské repub|]ky o výŠ částky. ktero! je stát' jež se Veřejné draŽby
účastn |' ochoten akceptovat za tento předmět Veřejné draŽby. čímŽ moh|o dojít ke speku|aci o
ceně ze skany ostatních ÚčastnlkŮ draŽby a Vy|icitování ceny dosaŽené VydraŽenIm aŽ na irnit

V tomto usnesení obsaŽený' l\'4in sterstvu nepřís|uší prověřovat oko|nosti moŽného VyzrazenI
ulajovaných informací' proto postupujenre vtéto částl podánÍ NárodnÍmu bezpečnostnírnu
úřad!,



e|ilififllť"
Nad rámec \.ýše uvédeného sdě|ujeme' že z poh|edu zákona je draŽebnÍk oprávněn pod|e

usÉnoveni s 12 odst' 6 zákona Vybírat Vstupné.

Dá|e sdě|ujeme' Že zákon neuk|ádá dražebníkovi žádnou povinnost Vést dokumenty' které by

odpovída|y popisl'] podate|e' tj. 
''protoko|ům 

kdo, ko|ik a ko|ikrát přihazova|.'

S pozdravem

In0lzdeňka NikIasov
ředite|ka odbo]u veřejných dražeb

a rea|itní činnosti

lí !;i ili Ei:'li ít ř;i"1 tlil1ll.il i0Íé*l
{ÍI::Í l.lÍl'']íiiirY

:''..!.i5l1.ó íáněýi j
I 0 15 P,!ha l

35


