
 
Informace k případnému zajištění více informací k dražebnímu jednání a zaslání dokumentu 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 

 
Zájemcům o účast v exekuční dražbě můžeme poskytnout služby související 

s procesem exekuční dražby a pomoci tak široké veřejnosti k výhodnému 

„nákupu“ nemovitostí v exekuční dražbě (zajištění více informací, zastoupení 

v dražbě, složení jistiny, financování koupě, popř. předražku, řešení 

vystěhování, následný prodej, atd.) Poskytnutím informací se rozumí odeslání 

příslušné dražební vyhlášky a znaleckého ocenění k dražené nemovitosti. Dále 

možným poskytnutím dalších doplňkových služeb souvisejících s exekuční 

dražbou a to zejména: 

 

- zastoupení na dražbě na základě plné moci, 

- financování dražební jistoty, 

- spolufinancování nákupu dražené nemovitosti do 50% kupní ceny, dle 

tržních          

   podmínek, 

- řešení vystěhování vydražené nemovitosti, 

- následný prodej, 

- řešení možného předražku, financování předražku. 

 

Více informací Vám rádi poskytneme v rámci Vašich případných dotazů. 

Informace o cenách za jednotlivé služby jsou uvedeny před samotnou registrací 

na portále www.s-drazby.cz 

 

Tato prezentace je pouze inzercí exekuční dražby a nabídkou souvisejících 

služeb portálu www.s-drazby.cz, kdy portál www.s-drazby.cz není dražebníkem, 

ani vyhlašovatelem dražby. 

 

Inzerce je organizována mimo exekuční řízení. Informace jsou čerpány z veřejně 

dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné 

údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost 

http://www.s-drazby.cz/
http://www.s-drazby.cz/
http://www.s-drazby.cz/


určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení dle § 336, § 267 o.s.ř., dle § 69 a 

§ 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení. 

Cílem této inzerce je umožnit širší veřejnosti účastnit se dražeb a docílit tak 

maximálního tržního a transparentního prostředí v rámci exekuční dražby. 

 

Upozornění: výše příhozu a datum prohlídky je v inzerci pouze informativní, 

jelikož není vždy v prvotních informacích o dražebním jednání k dispozici. 

Vzhledem k možnému dalšímu vývoji v jednotlivém dražebním jednání se může 

změnit i datum uskutečnění dražby, případně i další parametry.  

 

V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže 

uvedeného e-mailu: info@s-drazby.cz, nebo na ostatních kontaktech 

uvedených na www.s-drazby.cz 

 

                                                                                        Tým S-drazby.cz 
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