
 

„Nakupujte velmi 

výhodně v dražbách 

a ve výběrových 

řízeních“ 

Zde je váš slíbený dárek za úspěšnou registraci na 

Extrh.cz – průvodce „Nakupujte velmi výhodně 

v dražbách a výběrových řízeních“ 

Jak funguje náš web a Co vše naleznete 

na www.extrh.cz? 

Na našem webu naleznete několik typů dražeb a nabídek k prodeji. Nejedná se pouze o 
dražby, ale i o aukce, výběrová řízení, prodeje insolvečních správců, měst, obcí, armády, 
policie, ministerstev, různých polostátních subjektů atd.  

Bohužel nelze vše sjednotit do dražeb, protože v jiném režimu majetek prodává Policie české 
republiky, jiným způsobem  insolvenční správce, jiným způsobem starosta obce a naprosto 
jinak exekutorský úřad. 

Každý správce musí postupovat, tak jak ukládá zákon. V popisu prodeje na Extrh.cz vždy 
zjistíte kdo a v jakém režimu majetek prodává. 

Kdo a jak prodává majetek:  

 dražby nedobrovolné (elektronické i kamenné) – exekutorské úřady, stát, insolvenční 
správci 

 dražby dobrovolné (elektronické i kamenné), obce, města, insolvenční správci, 
pozůstalosti 

 aukce (elektronické i kamenné) – ministerstva, různé úřady, obce, stát, policie, 
armáda, atd. 

 prodeje správců majetku - obce, kraje, stát, policie, armáda, ministerstva, polostátní 
subjekty a mnoho dalších organizací… (elektronické i kamenné)  

 výběrová řízení - insolvenční správci, správci konkurzních podstat (elektronické i 
kamenné)  



 
 U dražeb kamenných, které probíhají na různých místech po celé ČR, musíte být přítomni 
osobně a stačí vám platný doklad totožnosti k účasti na dražbě. Za automobil, movitou věc se 
platí na místě a většinou ihned s autem nebo s movitou věcí odjíždíte. (Vše se vždy řídí 
dražební nebo aukční vyhláškou, která je vždy součástí popisu na Extrhu) 
 
U elektronických dražeb můžete dražit odkudkoliv, kde je internet a splníte jednoduché 
kroky stanovené zákonem pro přihlášení do elektronické dražby. Zde je potřeba počítat 
s tím, že zákon vyžaduje, aby byla ověřena Vaše totožnost. To uděláte na jakékoliv poště. Za 
vydražený majetek (automobil) se platí zpravidla do několika dní převodem na účet a s 
autem odjíždíte po domluvě s úřadem. Před každou dražbou nebo výběrových řízením je 
vyhlášen termín prohlídky majetku (vozidla)  

Nedobrovolná dražba automobilu nebo výběrové řízení insolvenčních správců je 
nejbezpečnější možnost jak koupit ojetý automobil. Celá dražba se totiž řídí a probíhá přesně 
podle zákona. Paragraf §329 odst. 7 OSŘ říká, že přechodem vlastnictví v dražbě na 
vydražitele, tedy vás, zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na dražené 
věci. 

Jednoduše řečeno tento paragraf říká, že pokud koupíte ojetý automobil v nedobrovolné 
dražbě, nikdo jiný si už auto nemůže nárokovat. Automobil nebo jiná movitá věc je po 
vydražení Vaše a nikdo Vám ji nemůže již vzít – zákon je na Vaší straně. 

Doklad, který vás potvrzuje, jako jediného vlastníka automobilu, je potvrzení o nejvyšším 
příklepu, tedy doklad o nabytí předmětné movité věci (automobilu) v nedobrovolné dražbě. 
Potvrzení o nabytí vlastnického práva může vypadat například takto! - 
http://www.extrh.cz/wp-content/uploads/2015/04/101884.pdf 

Jak se zúčastnit dražby 
 Vyberte si majetek, o který máte zájem  

 Běžte na prohlídku  (více zde) 

 Nakupujte levně a bezpečně (více zde)  

 Nevíte si rady, něco potřebujete vyřešit ohledně 

dražby nebo výběrového řízení? Zeptejte se úplně v pohodě 

naší technické podpory  

 

 

 

http://www.extrh.cz/wp-content/uploads/2015/04/101884.pdf
http://www.extrh.cz/wp-content/uploads/2015/04/101884.pdf
https://www.extrh.cz/jakym-zpusobem-je-resena-prohlidka-nabizenych-vozidel/
https://www.extrh.cz/je-drazba-automobilu-bezpecna/
https://www.extrh.cz/mate-otazku-nejakou-pochybnost/
https://www.extrh.cz/mate-otazku-nejakou-pochybnost/


 

Kdo může dražit? 

dražit muže jak fyzická osoba s plnou 
způsobilostí k právním úkonům, tak právnická 
osoba zastoupená statutárním orgánem.  
Dražit může kdokoliv, kdo prokáže svou 
totožnost. (občanský průkaz, pas, řidičský 
průkaz …) Zároveň nesmíte být osobou 

vyloučenou z dražby. (dlužník, příbuzný dlužníka, exekutor, zaměstnanec úřadu …) 

Jak se zapojím do dražby? 
pokud se jedná o dražbu kamennou, tak se musíte dostavit na místo dražby v den a čas 
uvedený v dražební vyhlášce a na místě předložit doklad totožnosti.  
 
Pro přístup do elektronické dražby musíte splnit zákonem stanovené podmínky. Pro vstup do 
dražby je potřeba, abyste se rozhodli, jak do dražby chcete vstoupit (zda jako fyzická osoba, 
nebo právnické osoba), podle toho se Vám automaticky na stránce dražebníka vygeneruje 
formulář, který si vytisknete, na poště potvrdíte svou totožnost, a odešlete zpět na adresu 
uvedenou ve formuláři nebo necháte zkonvertovat do elektronické podoby a nahrajete v 
rozhraní dražebníka.  Zde předkládáte doklad totožnosti úřednici na přepážce pošty.  
 
U aukcí z ukončených operativních leasingů to je jednodušší, ale opět je potřeba zadat 
údaje jak chcete dražit, zda jako fyzická nebo právnická osoba a nahrát doklad totožnosti, 
bohužel to nelze obejít a bez ověření totožnosti pomocí dokladu totožnosti se nelze aukce 
zúčastnit. Doklad je použit pouze k ověření dražitele a je sním nakládáno podle GDPR.  
 

Mohu se dražby zúčastnit jako  

pozorovatel/ka? 
ANO  
– 
dokonce to je nejlepší způsob jaký můžete zvolit. Pokud se s dražbami a nabídkami správců 
majetku teprve seznamujete, není nic jednoduššího než se dražby zúčastnit jen jako 
pozorovatel/ka. Jako účastník dražby se naprosto k ničemu nezavazujete, jen prostě  
pozorujte, jak dražby probíhají. Jako pozorovatel/ka se můžete zúčastnit libovolného počtu 
dražeb. 
 



 

Platí se dražební jistiny? 

U dražeb automobilů se ve většině případů žádné dražební jistiny nepožadují a ani 
neskládají.  

Dražební jistina je částka, která se požaduje jako taková záruka toho, že vítěz dražby doplatí 
zbývající část peněz za vydraženou věc.  

Dražební jistina se Vám ve většině případů započítává vůči draženému předmětu. To 
znamená, že po úspěšné dražbě už jen doplatíte rozdíl. 

Pokud dražbu nevyhrajete, je Vám jistina vždy vrácená. 

V případě aukcí správců majetku může být dražební jistina vyžadována jako odměna 
dražebníka. V tomto případě musíte ještě uhradit celou cenu dosažnou v aukci. Pokud aukci 
nevyhrajete, je Vám jistina opět vždy vrácená. 

Nicméně tato varianta nebývá moc častá a ve většině případů se Vám dražební jistina 
započte vůči draženému předmětu. 

Všechny tyto informace kolem dražební jistiny vždy víte předem z aukční nebo dražení 
vyhlášky, kde je vše jasně a srozumitelně uvedeno. 

Pokud dražební nebo aukční jistina není požadována, nehradí se. (V převážné většině u 

dražeb automobilů není jistina vyžadována) 

Máte jiný dotaz, požadavek nebo vás jen něco zajímá ohledně dražby nebo 

výběrového řízení, nebojte se a zavolejte na technickou podporu nebo napište.  

http://www.extrh.cz/kontakt/  

 

 

 

733 103 237 

Nakupujte velmi výhodně v dražbách a ve výběrových řízeních 
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www.extrh.cz 

Sideras Affil Group s.r.o. 

Pražská 18, Praha 10 

info@extrh.cz  

Spoustu dalších důležitých a zajímavých informací: 

Jak probíhají dražby? - http://www.extrh.cz/jak-probihaji-drazby/ 

Za kolik se vydražilo? - www.extrh.cz/category/za-kolik-se-vydrazilo/ 

Otázky a odpovědi - http://www.extrh.cz/otazky-a-odpovedi/ 
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