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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA APED 

Aplikace elektronických dražeb (APED) je nástroj pro provádění elektronických dražeb v rámci 
finanční správy a ostatních orgánů státní správy dle ustanovení § 194a zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Elektronická dražba 
probíhá dle platné právní úpravy dražeb v daňovém řádu, ustanovení daňového řádu se použijí 
pro elektronickou dražbu přiměřeně. Elektronická aplikace nahrazuje dosavadní formu 
veřejné dražby konané na územních pracovištích. 

Aplikace APED umožňuje prohlížet aktuálně zveřejněné, zrušené nebo archivní (3 měsíce od 
data dražby) dražby orgánů Finanční správy ČR. V případě specifického zaměření uživatele 
zobrazit seznam předmětů dražby nemovitých věcí, movitých věcí nebo motorových vozidel. 
Pro vyjádření zájmu účasti v elektronické dražbě je uživatel povinný si zřídit uživatelský účet, 
který musí projít schvalovacím procesem (viz návod k registraci).  

Po úspěšném schválení registrace a přihlášení do aplikace uživatel navíc získá možnost 
přihlášení se k dražbě. Na základě podmínek k přihlášení (dražby s jistotou nebo bez jistoty) je 
uživateli umožněno zadávat nejvyšší dražební podání. Jakmile je předmět vydražen, 
neúspěšným dražitelům je navrácena dražební jistota (byla-li požadována) a úspěšný je 
informován o zaplacení/doplacení dražebního podání a převzetí vydražené věci. Veškerá 
komunikace uživatele je vedena pomocí emailové schránky uživatele zadaná v rámci 
registrace. Uživatelský účet umožňuje navíc měnit některé osobní údaje v osobním nastavení, 
prohlížet moje dražby (elektronické dražby, do kterých je uživatel přihlášený), dražební jistoty, 
vydražené předměty, seznam předmětů, do kterých už jednou přihodil, nově vložené 
předměty nebo číst uživatelské emaily zaslané aplikací. Aplikace obsahuje i důležité aktuality, 
provozní informace a uživatelské příručky. 

Dražby se dělí dle stavu na: 

 aktuální, 
 zrušené, 
 archivní (3 měsíce od data dražby). 

Dražby jsou rozděleny dle druhu na: 

 nemovité věci, 
 movité věci, 
 motorová vozidla. 

Provozovatelem systému elektronických dražeb je Generální finanční ředitelství. Výrobcem je 
společnost DEZADATA spol. r. o., Valašské Meziříčí. 


