
POSTUP PŘI REGISTRACI 

1. Registrace 
Registrace (verifikace = ověření) Vašich údajů www.credoreal.cz/drazby/ najdete 

vpravo nahoře volba „REGISTRACE“ – a vybrat si z možností registrace (fyzické 

osoby, právnické osoby, SJM-společné jmění manželů nebo SV-společné vlastnictví)*. 

a registrovat se k elektronickým dražbám/aukcím. Nezapomeňte si zapamatovat své 

přihlašovací údaje, nikdo jiný je nezná a nemůžeme Vám při jejich ztrátě nijak pomoci. 

(Při ztrátě hesla je nutné použít volbu „Zapoměl jste heslo? Zde jej můžete obnovit“).  

 

Po provedení registrace Vám na uvedenou e-mailovou adresu přijde registrační 

formulář (tento formulář také naleznete uložený po přihlášení v záložce „Nahrané 

dokumenty“). Vyplněný registrační formulář si vytiskněte, proveďte ověření podpisu a 

poté nám zašlete prostřednictvím České pošty na adresu: CREDO REAL GROUP a.s., 

Luční 375/3, Moravany, PSČ 664 48. V případě vyžádání konverze dokumentu od 

České pošty (Czech POINT) zaslání naskenovaného formuláře na e-mail: 

drazby@credoreal.cz nebo do datové schránky. Informace o registraci na tel: 549 250 

248, e-mail: drazby@credoreal.cz  

 

2. Uhrazení dražební/aukční jistoty 
V dražební vyhlášce/e-vyhlášce najdete výši dražební/aukční jistoty a číslo účtu, 

variabilní symbol = vaše rodné číslo/IČ uvedené při registraci. Jistota musí být připsána 

na účtu před konáním e-dražby/e-aukce. V případě nevydražení se jistota v plné výši 

vrací, nestrhávají se žádné poplatky. 

 

3. Přihlášení k vybrané e-dražbě/ e-aukci 
Přihlásit se lze až poté, co je schválena Vaše registrace, bez schválené registrace se 

nelze přihlásit.  

Adresa www.credoreal.cz/drazby/  vpravo nahoře volba „PŘIHLÁŠENÍ“ – dále volba 

„PŘIHLÁSIT“. V prostředí pro registrované najít v přehledu dražeb konkrétní e-

dražbu/e-aukci – pokračovat dále a vstoupit do dražební/aukční místnosti. V okamžiku, 

kdy provedete tuto volbu, licitátor obdrží formou e-mailu informaci o tom, že žádáte o 

povolení účasti. Licitátor provede kontrolu účtu a pokud máte uhrazenou jistotu, Vaši 

účast povolí. Může se stát, že licitátor povolí Vaši účast až těsně před zahájením e-

dražby/e-aukce. Pokud si přejete mít povolenou účast dříve, požádejte licitátora. V 

okamžiku žádosti o vstup do aukční místnosti Vám přijde automatem generovaný e-

mail, který Vám sdělí, že je potřeba mít uhrazenou aukční jistotu. Na tento e-mail 

nemusíte nijak reagovat, jde o informační/systémovou záležitost. 

 

Nyní je vše hotovo a můžete dražit.  

 

*Pozn.: Možnosti registrace jsou rozděleny podle způsobu nabývání vlastnictví, a to: 

FO - fyzická osoba 
PO - právnická osoba 
SJM - společné jmění manželů 
SV - společné vlastnictví 
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