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Informace ze světa nedobrovolných dražeb. 
Zúčastnili jsme se stovek nedobrovolných dražeb po 

celém Česku. Ukážeme vám skrytá místa 
s dražebními vyhláškami. Ukážeme vám na co si dát 
pozor, když dražíte auto. Dáme vám různé aplikace, 
dáme vám vzory dopisů, které se vám budou hodit 

při každé dražbě auta. Čtěte dál… 
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Prošli jsme stovkami 
nedobrovolných dražeb  
Ukážeme vám jak, a kde najít 
lukrativní dražby automobilů, 
nemovitostí a dalších movitých 
předmětů, které jsou téměř 
utajené.  

Ukážeme vám na co si dát pozor 
při dražbě automobilů, tak aby 
dražba byla bezpečná  

Řekneme vám, jak to chodí na 
nedobrovolných dražbách, tak 
abyste se tam již cítili jako ryba ve 
vodě.  

Řekneme vám, zda můžete mít s 
vydraženým automobilem nějaké 
problémy  

Řekneme vám jak případným 
problémům předcházet se 100% 
účinnosti.  

Poskytneme vám přesné vzory 
dopisů a emailů, které využijete 
při případných problémech s 
vydraženým vozem - 100% záruka 
a garance, že vás tyto dopisy a 
texty zbaví případných problémů.  

Řekneme vám, že je dobré se s 
exekutory seznamovat a dávat jim 
své kontakty – budou vám tak 
posílat nové dražby, dřív než je 
uvidí ostatní.  

Pokud chcete s vydraženými 
automobily obchodovat, ukážeme 
vám velmi jednoduchý způsob, jak 
zjistit cenu, na kterou můžete v 
dražbě přihazovat a obratem auto 

prodat během několika dnů s 
velkým výdělkem.  

Na jedné dražbě můžete vydělat 
od 5.000Kč výš. Pokud se vám 
povede uskutečnit 4 dražby do 
měsíce, vyděláte si od 20.000Kč. 
Nebo si jen koupíte levné auto, 
které budete používat. My jsme 
vydělali i 45.000Kč na jednom 
autě. Podrobnosti vám ukážeme 
dále.  

Řekneme vám, jaké dokumenty 
máte od exekutorů požadovat při 
úspěšné dražbě.  

Ukážeme vám praktický návod, jak 
postupovat, pokud exekutor 
automobil zabavil bez jakýchkoliv 
dokladů, ukážeme vám, jak a kde 
tyto doklady vyřídíte bez 
sebemenších komplikací 
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Nedobrovolné dražby aut, o kterých se neví  
Existuji více méně známé servery, jako třeba www.extrh.cz, 
kde jsou zveřejňované nedobrovolné dražby automobilů od 
různých exekutorů a insolvenčních správců.  
Nicméně je potřeba si uvědomit, že nedobrovolné dražby 
nemusí být jen v rukou soudních a soukromých exekutorů a 
jejich úřadů.  
V dnešní době kdy je zabavování osobního i firemního 
majetku, včetně automobilů, na denním pořádku, mají tuto 
pravomoc i jiné subjekty, než jen exekutoři a jejich úřady.  
 
Náš průvodce nedobrovolnými dražbami automobilů, vám 
ukáže, kde a kým jsou tyto až skoro utajené dražby 
publikovány. Váš okruh míst, kde hledáte držby, se tak může 
rozrůst o dražební vyhlášky, které nejsou tak známě 
publikovány. Získáte tak obrovskou informační výhodu, ale co 
je ještě důležitější, tak je to, že přístup k těmto dražbám 
budete mít už napořád a to naprosto zdarma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak si prověřit ještě před dražbou, dražený 
automobil  
Nedobrovolná dražba automobilu, je jistě jeden z nejlepších a 
nejtransparentnějších způsobů jak koupit automobil.  

Praktický průvodce dražbami, přístupy 
do VIP sekcí, přístupy k utajeným 

dražbám, hodnotný eBook + bonusy. 
Vše naleznete na www.extrh.cz 

 

http://www.extrh.cz/
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Posledním příklepem exekutorského kladívka, se z draženého 
automobilu smažou veškeré právní závady, které na 
automobilu vázly. Vydražený automobil vám již nikdo nemůže 
vzít nebo zabavit, je prostě vaše. Proč byste si tedy měli 
dražený automobil prověřovat?  
 
Odpověď je velmi jednoduchá. Exekutor není v žádném 
případě povinen před dražbou obesílat všechny věřitele 
dlužníka. Dražený automobil, tak může pořád figurovat v 
evidenci nějaké úvěrové nebo splátkové společnosti. Dlužník 
například dlužil peníze za podnikání, proto mu exekutor 
zabavil vše, včetně automobilu, který měl dlužník koupený na 
splátky. Povinností každého věřitele je, aby se přihlásit do 
jakéhokoliv insolvenčního řízení sám. Mohlo se tak stát, že 
exekutor zabavil a prodal automobil, který je brán jako 
zástava u jiného věřitele. Tento jiný věřitel o dražbě nic 
netuší, a o svou zástavu tak legálně přijde.  
 
Jak takovéhoto věřitele, ale najít, jak mu dát vědět, že 
automobil je váš, a že ho tedy musí podle zákona vyškrtnout 
ze své evidence?  
 
I na tuhle otázku se dozvíte odpověď v našem podrobném 
Průvodci nedobrovolnými dražbami – najdete na 
www.extrh.cz  
Dále dostanete podrobné návody, vzory a dopisy, které těmto 
věřitelům posílat, tak aby automobil museli vyškrtnout ze své 
evidence – a to vše podle zákona.  
 
Zde máte 100% garanci, že vám již nikdy nemůže přijít 
nečekaná zpráva od nějakého věřitele, který se zapomněl 
přihlásit do insolvenčního řízení a o svou zástavu tak legálně 
přišel.  

http://www.extrh.cz/
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Tyto kroky, které vám prozradíme, vás ušetří od nemilého 
překvapení ve formě dopisu od věřitele, který se domáhá své 
zástavy.  
Automobil, který získáte v nedobrovolné dražbě, vám 
samozřejmě nikdo zabavit nemůže, ale proč nepředcházet 
poměrně složitému vysvětlování a hledání potřebných 
dokumentů a podkladů, kterými musíte prokazovat, že je 
automobil váš?  
Naše vzory dopisů, spolu s návodem kde a jak prověřit 
dražené auto, vás těchto starostí ušetří.  

Jak probíhá nedobrovolná dražba?  
Nedobrovolná dražba musí probíhat podle zákona a podle 
dražební vyhlášky. Nicméně každý exekutor nebo člověk 
pověřený řízením dražby je jiný a proto může být i průběh 
dražby jiný.  
V našem podrobném Průvodci nedobrovolnými dražbami 
vám ukážeme několik systému a průběhů, s kterými jsme se 
na dražbách automobilů setkali. Dražba může probíhat 
několika způsoby a vy tak budete perfektně připravení a nic 
vás nezaskočí. Budete se moct soustředit opravdu jen na 
dražbu.  
A věřte, že jsme se na nedobrovolných dražbách setkali 
opravdu s různými systémy i exekutory. Jeden z exekutorů 
dokonce přijel na dražbu na Harley a udělal z celé dražby 
zábavu a téměř divadelní představení. Ale to je jen tak pro 
odlehčení, že i na nedobrovolné dražbě, vás může jinak 
celkem nepříjemný exekutor, pobavit. 
 

Pleticha při dražbě – vyvarujte se toho  
Pletichy se můžete při veřejné nedobrovolné dražbě dopustit 
celkem rychle a nevědomky.  
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Ukážeme vám, s čím jsme se na dražbách setkali my, a na co si 
dát pozor. Pokud budete při dražbách dodržovat celkem 
jednoduché kroky, nic se vám nemůže přihodit a zjistíte, že 
dražit auto je vlastně zábava, na které můžete i pěkně a 
naprosto legálně vydělávat.  

Lze na nedobrovolné držbě vydělávat 
peníze?  
Ano, lze! Jeden příklad za všechny: výdělek 45.000 Kč 
hrubého. Teď vám ukážeme velmi jednoduše jak.  
Našli jsme si nedobrovolnou dražbu automobilu, která byla 
umístěna na serveru, který je také uveden v Našem průvodci 
nedobrovolnými dražbami automobilů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvolávací cena draženého automobilu byla 40.000Kč,(1/3 
ceny) tudíž odhadní cena byla 120.000Kč. Tato dražba, 
protože byla umístěna na serverech, o kterých moc lidí neví, 
neměla ani žádnou návštěvnost. Dražby jsme se zúčastnili jen 
my a pouze další jeden dražitel. Dražební podání se zvedalo o 
1.000 Kč, to znamená, že se přihazovalo o 1.000 Kč nahoru. 
My jsme začali na vyvolávací ceně a pán, který dražil proti 
nám, postupně zvyšoval podání, ale už naši nejvyšší nabídku 
45.000Kč nepřehodil, zřejmě už neměl peníze.  
Takto jsme se velmi lehce dostali k majetku (automobilu) za 
45.000 Kč v celkové hodnotě 120.000 Kč. No není to úžasné 
? Automobil jsme obratem ruky mohli prodat do 

Praktický průvodce dražbami, přístupy 
do VIP sekcí, přístupy k utajeným 

dražbám, hodnotný eBook + bonusy. 
Vše naleznete na www.extrh.cz 
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autobazaru, který nám za něj nabídl 90.000 Kč a sám měl 
ještě prostor pro výdělek – hodnota automobilu byla 120.000 
Kč.  
Náš hrubý výdělek byl tedy 45.000 Kč za jeden jediný den. A 
to jen proto, že známe místa s nabídkami nedobrovolných 
dražeb, která jsou téměř utajena běžným lidem. 
 

Co dělat, pokud exekutor zabavil dražený 
automobil, bez jakýchkoliv dokladů?  
Tyto situace jsou bohužel poměrně časté a dochází k nim, 
protože exekutor zabaví automobil povinnému například v 
práci nebo na jiném místě, kde povinný samozřejmě nemá 
veškeré doklady od vozidla.  
Po zabavení vozidla přestává okamžitě povinný jakkoliv 
spolupracovat s exekutorem a již nedodá například velký 
technický průkaz – řekne, že ho ztratil. Co dělat a jak 
postupovat v takovém to případě, vám také prozradíme v 
Našem průvodci nedobrovolnými dražbami automobilů.  

Jaké dokumenty máte od exekutorů 
požadovat při úspěšné dražbě?  
Všichni exekutoři přesně vědí, jaké dokumenty vám mají 
předat, pokud vám byl udělen nejvyšší příhoz neboli příklep. 
Nicméně je dobré, účastnit se dražby, jen pokud jste plně 
připraveni a v klidu. Pokud to tak je, už si jen dokumenty 
můžete překontrolovat a kompletně převzít. Pokud bude 
cokoliv chybět, jen slušně exekutora upozorníte a on vám 
dokumenty samozřejmě vydá. V Našem průvodci 
nedobrovolnými dražbami automobilů přesně zjistíte, co by 
vám exekutor neměl zapomenout předat.  

Co tedy vše získáte s naším průvodcem 
dražbami automobilů?  
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- Podrobné seznamy málo známých serverů, kde lze 
vyhledávat nedobrovolné veřejné dražby – názorně vám 
ukážeme jak a kde vyhledávat téměř skryté dražby aut.  

- Seznam cca 150 unikátních internetových adres, které 
vedou přímo k nedobrovolným držbám různých subjektů z 
celé České republiky.  

- Návody a postupy ohledně nedobrovolných dražeb 
automobilů  

- Rady jak vydělat na držbě automobilů – je to velmi 
jednoduché  
 

 

Praktický průvodce dražbami, přístupy 
do VIP sekcí, přístupy k utajeným 

dražbám, hodnotný eBook + bonusy. 
Vše naleznete na www.extrh.cz 
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- Sepsané vzory dopisů a emailů, které vám ušetří spoustu 
starostí například s případnými třetími věřiteli. Zde je 100% 
garance, že vás dopisy zbaví jakýchkoliv starostí.  

- Podrobné rady a návody jak a kde si prověřit dražený 
automobil ještě před dražbou  

- Popis jak probíhá nedobrovolná dražba  

- Popis toho, čeho se na dražbě vyvarovat.  

- Řekneme vám co dělat, pokud exekutor zabavil dražený 
automobil, bez jakýchkoliv dokladů, tak aby vše proběhlo bez 
sebemenšího problému – podrobný návod, jak si zajit velmi 
lehce potřebné chybějící doklady  
 

  
 

Praktický průvodce 
dražbami, přístupy do VIP 
sekcí, přístupy k utajeným 
dražbám, hodnotný eBook 

+ bonusy. Vše naleznete 
na www.extrh.cz 
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