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AUKCJACH DREWNA

Technická specifikace podmínek a Specyfikacja techniczna warunków i
pravidel pro elektronické aukce dříví zasad elektronicznej aukcji drewna
Použité pojmy

Definicje pojęć

Elektronická aukce: způsob prodeje, respektive
nákupu, prostřednictvím internetové softwarové
aplikace (dále jen „Aplikace“), ve které dochází
k podávání nabídek zadáváním nabídkové ceny
(dále jen „aukce“)

Aukcja elektroniczna: metoda sprzedaży, czy
kupna, za pośrednictwem internetowej aplikacji
softwarowej (zwanej dalej „Aplikacją”), w trakcie
której następuje składanie ofert poprzez podawanie
ceny ofertowej (zwana dalej „aukcją”)

Kontaktní osoba Vyhlašovatele:

Osoba kontaktowa Ogłaszającego:

Ing. Ladislav Ludvík,
E-mail: ladislav.ludvik@lesycr.cz

Ing. Ladislav Ludvík,
E-mail: ladislav.ludvik@lesycr.cz

Školení a Hotline podpora Organizátora:
+420 730 571 348
+420 515 514 111
E-mail: lesycr@helpdesk.vars.cz

Szkolenie i Infolinia Organizatora:
+420 730 571 348
+420 515 514 111
E-mail: lesycr@helpdesk.vars.cz

Registrace Zájemce

Rejestracja Oferenta

Standardní návrh Smlouvy o podmínkách a
pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví,
vč. Příloh (dále jen „Registrační smlouva“), je
k dispozici na webových stránkách Vyhlašovatele.
Zájemce se seznámí s jejich obsahem a pokud
s ním souhlasí, může přistoupit k elektronické
registraci. Každý Zájemce o účast v aukcích se
zaregistruje na registrační webové stránce
Organizátora aukce. Veřejný odkaz na registrační
webovou stránku Organizátora je umístěn na
webové stránce Vyhlašovatele. Registraci Zájemce
může provést pouze osoba oprávněná zastupovat
Zájemce (zpravidla statutární orgán, prokurista,
fyzická osoba podnikatel, dále jen „Oprávněná
osoba“) nebo osoba, která je k tomu zmocněna dle
čl. 5 Registrační smlouvy. Součástí první registrace
je mimo jiné i odsouhlasení znění Registrační
smlouvy.

Standardowy wzór Umowy o warunkach i
zasadach udziału w elektronicznych aukcjach
drewna, wraz z Załącznikami (zwany dalej
„Umową rejestracji”), jest dostępny na stronach
internetowych Ogłaszającego. Oferent zapozna się
z ich treścią i w przypadku jej akceptacji może
przystąpić do rejestracji elektronicznej. Każdy
Oferent chcący brać udział w aukcjach zarejestruje
się na internetowej stronie rejestracji Organizatora
aukcji. Link do internetowej strony rejestracji
Organizatora znajduje się na stronie internetowej
Ogłaszającego. Rejestracji Oferenta może dokonać
wyłącznie osoba uprawniona do działania w
imieniu Oferenta (zwykle organ statutowy
prokurent, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, zwana dalej „Osobą uprawnioną”)
lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa w tym
zakresie zgodnie z art. 5 Umowy rejestracji.
Częścią procesu rejestracji jest między innymi
akceptacja treści Umowy rejestracji.

Po úspěšném ověření úplnosti registračního
formuláře dojde k odeslání registračního formuláře
Vyhlašovateli, o čemž je Zájemci o účast v aukcích
zobrazena informační zpráva a současně je na

Po pomyślnej weryfikacji kompletności formularza
rejestracji następuje wysłanie formularza rejestracji
Ogłaszającemu, o czym informuje Oferenta,
chcącego brać udział w aukcjach, komunikat
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emailovou adresu odesláno potvrzení o přijetí
žádosti o registraci. Na straně Vyhlašovatele jsou
registrační údaje zkontrolovány. V případě, kdy
jsou údaje neúplné nebo nepravdivé, Vyhlašovatel
mimo Aplikaci naváže kontakt se Zájemcem s
žádostí o doplnění nebo opravu údajů. V případě,
kdy jsou registrační údaje ověřeny, je provedeno
odeslání aktivační zprávy na kontaktní email
Oprávněné osoby. Aktivační zpráva má platnost 72
hodin. Po kliknutí na aktivační odkaz, který je
uveden v emailové zprávě se zobrazí formulář, ve
kterém je Oprávněná osoba vyzvána k zadání
přístupového hesla. Zadáním a potvrzení hesla je
dokončena aktivace účtu a Oprávněná osoba se
může přihlásit do Aplikace. V případě, že
požadované údaje do registračního formuláře
nebudou doplněny ani po výzvě k jejich úplnému
doplnění,
nebude
registrace
ze
strany
Vyhlašovatele akceptována.

wyświetlony na stronie, i jednocześnie zostaje
wysłane na jego adres email potwierdzenie o
przyjęciu wniosku o rejestrację. Ogłaszający
kontroluje dane podane w formularzu rejestracji. W
przypadku, gdy dane są niepełne lub nieprawdziwe,
Ogłaszający kontaktuje się poza środowiskiem
Aplikacji z Oferentem z prośbą o uzupełnienie lub
korektę danych. W przypadku pomyślnej
weryfikacji danych, zostaje wysłana wiadomość z
linkiem aktywacyjnym na kontaktowy adres email
Osoby uprawnionej. Termin ważności wiadomości
z linkiem aktywacyjnym wynosi 72 godziny. Po
kliknięciu na link aktywacyjny, podany w
wiadomości email, wyświetla się formularz, w
którym Osoba uprawniona zostaje poproszona o
wprowadzenie hasła dostępu. Po wprowadzeniu i
potwierdzeniu hasła aktywacja konta jest
zakończona i Osoba uprawniona może zalogować
się do Aplikacji. W przypadku nieuzupełnienia
danych w formularzu rejestracji w odpowiedzi na
prośbę o ich uzupełnienie, rejestracja nie zostanie
zatwierdzona przez Ogłaszającego.

Oprávněná osoba může v Aplikaci pověřit (tzn. do
Aplikace zaregistrovat) další osoby Zájemce, které
se budou moci účastnit aukcí. Může přidat osoby
s označením „Oprávněná osoba“ (statutární orgán,
prokurista) nebo „Pověřená osoba“ (obchodník).
Pověřovat nebo odebírat pověření ke vstupu do
Aplikace Zájemce může pouze Oprávněná osoba.
Z důvodů vyjádření souhlasu se zpracováním
osobních údajů jsou při pověření nově
Registrované osoby zadávána pouze oprávnění
(tzn. zda se jedná o Oprávněnou osobu nebo
Pověřenou osobu), uživatelské jméno a kontaktní
emailová adresa, na kterou jsou zaslány aktivační
údaje. Nově Registrovaná osoba po obdržení
aktivační zprávy dokončí registraci kliknutím na
aktivační odkaz, který je uveden v emailové zprávě
a zadáním přístupového hesla a udělením souhlasu
se zpracováním osobních údajů.

Osoba uprawniona może w Aplikacji ustanowić
(tzn. zarejestrować w Aplikacji) kolejne osoby
Oferenta upoważnione do brania udziału w
aukcjach. Może dodawane osoby oznaczyć „Osoba
uprawniona” (organ statutowy, prokurent) lub
„Osoba upoważniona” (handlowiec). Upoważniać
lub anulować upoważnienie do dostępu do
Aplikacji Oferenta może wyłącznie Osoba
uprawniona. Ze względu na konieczność wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych są w
momencie
upoważniania
nowej
Osoby
zarejestrowanej wprowadzanie wyłącznie takie
dane, jak poziom upoważnienia (tzn. czy jest to
Osoba uprawniona czy Osoba upoważniona), login
i kontaktowy adres email, na który wysyłana jest
wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Nowa Osoba
zarejestrowana po otrzymaniu wiadomości z
linkiem aktywacyjnym kończy proces rejestracji
poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, podany w
wiadomości email, oraz wprowadzenie hasła
dostępu i wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

Pro povolení účasti v elektronické aukci je
nezbytně nutné, aby se všechny Oprávněné osoby
alespoň jednou přihlásily do systému a udělily
souhlas s podmínkami Registrační smlouvy.
V případě, kdy nebude tato podmínka splněna,
nemůže žádná registrovaná osoba Zájemce podávat
nabídky.
Pro případné dotazy ohledně registrace je možné
použít kontakt na Hotline podporu Organizátora
aukce: +420 730 571 348 nebo +420 515 514 111.

W celu umożliwieniu wzięcia udziału w aukcji
elektronicznej konieczne jest, aby wszystkie Osoby
uprawnione choć raz zalogowały się do systemu i
zaakceptowały warunki Umowy rejestracji. W
przypadku niespełnienia powyższego warunku,
żadna osoba zarejestrowana Oferenta nie może
składać oferty.
W razie pytań dotyczących rejestracji można
kontaktować się z Infolinią Organizatora aukcji:
+420 730 571 348 lub +420 515 514 111.

2

LESY ČR

Elektronické aukce dříví

LESY ČR Elektroniczna aukcja drewna

Typy a specifikace aukcí

Rodzaje i specyfikacja aukcji

Konkrétní obchodní podmínky prodeje, resp.
koupě, jsou v každé Aukci uvedeny v Zadání aukce
v Aplikaci. Zájemce má možnost si předmět Aukce
prohlédnout (termín prohlídky je uveden v Zadání
aukce) a na základě této prohlídky se rozhodnout,
zda se dané Aukce zúčastní.

Konkretne warunki handlowe sprzedaży, czy też
kupna, są dla każdej Aukcji podane w Treści aukcji
w Aplikacji. Oferent ma możliwość obejrzeć
przedmiot Aukcji (termin oględzin jest podany w
Treści aukcji) i na podstawie oględzin zdecydować
się, czy chce wziąć udział w danej Aukcji.

V mimořádných situacích je Zájemce oprávněn si
dohodnout individuální termín prohlídky s osobou
odpovědnou za danou nabídku, uvedenou v Zadání
aukce. Výjimku tvoří Aukce na dodávku
vyrobeného dříví, kde není stanoven termín
prohlídky. Specifikace nabízeného předmětu
Aukce, místo odběru a další informace jsou
uvedeny v Zadání aukce.

W wyjątkowych sytuacjach Oferent ma prawo
ustalić indywidualny termin oględzin z osobą
odpowiedzialną za ofertę, podaną w Treści aukcji.
Wyjątkiem jest Aukcja na dostawę wyrobionego
drewna, gdzie termin oględzin nie jest ustalony.
Specyfikacja oferowanego przedmiotu Aukcji,
miejsce odbioru i pozostałe informacje są podane w
Treści aukcji.

Aukce budou vypisovány průběžně na základě
pokynů Vyhlašovatele. Každý Zájemce, který má
uzavřenou Registrační smlouvu, se může
rozhodnout, zda se bude účastnit Aukcí typu:

Aukcje są publikowane na bieżąco na podstawie
polecenia Ogłaszającego. Każdy Oferent, który
zawarł Umowę rejestracji, może zdecydować, czy
chce wziąć udział w Aukcjach typu:

-

Vyrobeného dříví – předmětem Aukce je
vždy
cena
za jeden
m3
dříví
specifikovaného v Zadání aukce. V případě
použití cenové matice pro prodej souboru
dříví v různé kvalitě a / nebo tloušťkovém
stupni je draženou položkou vždy cena
dříví označená v této matici koeficientem
matice 1.

-

Wyrobionego drewna – przedmiotem
Aukcji jest zawsze cena za jeden m3
drewna specyfikowanego w Treści aukcji.
W przypadku zastosowania wzorca
kalkulacji cenowej dla sprzedaży pakietu
drewna o różnej jakości i/lub stopniu
grubości pozycją, którą się licytuje, jest
zawsze cena drewna oznaczona w tym
wzorcu współczynnikiem wzorca 1.

-

Na roční dodávku vyrobeného dříví –
předmětem Aukce je vždy cena za jeden
m3 dříví specifikovaného v Zadání aukce.
V případě použití cenové matice pro prodej
souboru dříví v různé kvalitě a / nebo
tloušťkovém stupni je draženou položkou
vždy cena dříví označená v této matici
koeficientem matice 1.

-

Na roczną dostawę wyrobionego drewna
– przedmiotem Aukcji jest zawsze cena za
jeden m3 drewna specyfikowanego w
Treści aukcji. W przypadku zastosowania
wzorca kalkulacji cenowej dla sprzedaży
pakietu drewna o różnej jakości i/lub
stopniu grubości pozycją, którą się licytuje,
jest zawsze cena drewna oznaczona w tym
wzorcu współczynnikiem wzorca 1.

-

Aukcí nastojato – předmětem Aukce je
vždy cena za celý blok vyznačeného
porostu, specifikovaného v Zadání aukce.
V objemu dříví (v m3) ve vyznačeném
porostu je zahrnuto veškeré hroubí.
Zájemce se pro účast v Aukci nastojato
rozhoduje na základě vyvolávací ceny za
celý blok vyznačeného porostu, který má
možnost si předem prohlédnout. Není-li
v Zadání aukce stanoven příjem skutečně
vytěženého množství dříví, Prodávající
ručí za počet kusů stromů uvedený
v Zadání aukce, nikoli za objem dříví v m3,

-

Aukcji drewna na pniu – przedmiotem
Aukcji jest zawsze cena za cały segment
wyznaczonego
drzewostanu
specyfikowanego w Treści aukcji. Do
objętości drewna (w m3) w wyznaczonym
drzewostanie jest wliczona wszelka
grubizna. Oferent podejmuje decyzję o
wzięciu udziału w Aukcji drewna na pniu
na podstawie ceny wywoławczej za cały
segment wyznaczonego drzewostanu, który
ma możliwość obejrzeć przed aukcją.
Jeżeli w Treści aukcji jest mowa o
odbiorze faktycznie wyciętej ilości drewna,
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který je pouze orientační. V případě
stanovení
možnosti
příjmu
dříví
v Zadání aukce Prodávající ručí za
velikost plochy místa těžby. Počet kusů i
objem dříví v m3 uvedený v Zadání
aukce je v případě příjmu dříví pouze
orientační.

Sprzedawca ręczy za ilość sztuk drzew
podany w Treści aukcji, nie za objętość
drewna w m3, która jest wyłącznie
orientacyjna. W przypadku założenia
możliwości odbioru drewna w Treści
aukcji Sprzedawca ręczy za wielkość
powierzchni miejsca wycinki. Liczba
sztuk i objętość drewna w m3 podana w
Treści aukcji jest w przypadku odbioru
drewna wyłącznie orientacyjna.

-

Aukcí na prodej těžebních zbytků a
biomasy – předmětem aukce pro prodej
těžebních zbytků a biomasy je cena za
jeden m3 těžebních zbytků a biomasy
nebo cena za těžební zbytky z jednoho m3
evidovaného vytěženého dříví. Objem
těžebních zbytků, popř. objem vytěženého
dříví bude specifikovaný v Zadání aukce.

-

Aukcji sprzedaży odpadów zrębowych i
biomasy – przedmiotem aukcji sprzedaży
odpadów zrębowych i biomasy jest cena za
jeden m3 odpadów zrębowych i biomasy
lub cena za odpady zrębowe z jednego
m3
ewidencjonowanego
wyciętego
drewna. Objętość odpadów zrębowych,
ewent. objętość wyciętego drewna zostanie
określona w Treści aukcji.

-

Vyrobené dříví SP – předmětem Aukce je
vždy
cena
za jeden
m3
dříví
specifikovaného v Zadání aukce.

-

Wyrobione drewno Kontrahentów –
předmětem Aukce je vždy cena za jeden
m3 dříví specifikovaného v Zadání aukce.

Seznamy aktuálně vypsaných aukcí budou
zobrazeny na webových stránkách Organizátora –
na tyto stránky bude možné vstoupit přes veřejný
odkaz umístěný na webových stránkách
Vyhlašovatele.

Lista aktualnie ogłoszonych aukcji wyświetlona
jest na stronie internetowej Organizatora – na
stronę tę można wejść przez kliknięcie na link
umieszczony
na
stronie
internetowej
Ogłaszającego.

Všechny aukce pro aktuální, resp. pro následující Wszystkie aukcje na dany, ewent. na kolejny
týden se zveřejňují vždy ve středu v 16.00 hodin. tydzień są publikowane zawsze w środę o
godzinie 16.00.
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Scénáře aukcí

Modele aukcji

Lhůty pro podávání nabídek do Aukcí jsou závislé
na typu Aukce a požadavcích Prodávajícího. Aukce
probíhají v týdenních cyklech. Každá Aukce
probíhá od stanoveného termínu „začátku aukce“
do stanoveného termínu „ukončení aukce“, popř.
po uplynutí ochranné lhůty. U aukce sestupné a
sestupné s navýšením se termín ukončení aukce
odvíjí od nastavených parametrů Aukce
(vyvolávací cena, krok poklesu, minimální cena).

Terminy składania ofert w trakcie Aukcji zależą od
rodzaju Aukcji i wymaganiach stawianych przez
Sprzedawcę. Aukcje są organizowane w cyklach
tygodniowych.
Każda
Aukcja
trwa
od
wyznaczonego terminu „początku aukcji” do
wyznaczonego terminu „zakończenia aukcji”,
ewent. po upływie okresu karencji. W przypadku
aukcji holenderskiej oraz holendersko-angielskiej
termin zakończenia aukcji zależy od ustawionych
parametrów Aukcji (cena wywoławcza, wartość
postąpienia, cena minimalna).

Po ukončení aukce, které proběhne automaticky po
uplynutí termínu stanoveného pro její ukončení,
budou Účastníci aukce o výsledku Aukce
informováni Organizátorem prostřednictvím emailu. Zároveň si Účastníci aukce mohou
informaci o vítězné nabídce vyhledat v prostředí
Aplikace, kde jim bude tato informace automaticky
zpřístupněna. Součástí informace o vítězné nabídce
bude výše a čas podání nejvyšších nabídek
Účastníků aukce.

Po zakończeniu aukcji, które nastąpi automatycznie
po upływie terminu wyznaczonego na jej
zakończenie,
Uczestnicy
aukcji
zostaną
poinformowani
o
wyniku
Aukcji
przez
Organizatora za pośrednictwem wiadomości email.
Uczestnicy mogą jednocześnie znaleźć informację
na temat zwycięskiej oferty w Aplikacji, do której
będą mieć automatyczny dostęp. Częścią
informacji o zwycięskiej ofercie jest wysokość i
czas złożenia najwyższych ofert przez Uczestników
aukcji.

Aukce obálkového výběru:

Pisemne aukcje pierwszej ceny:

Aukce obálkové Lesů České republiky, s.p. jako
Prodávajícího, vypisované pro daný týden jsou
spouštěny vždy ve středu v 16:00 hod., přičemž
termín ukončení aukce je vždy shodný pro
všechny aukce vypsané v předchozím týdnu, a to
následující úterý ve 14:00 hod.

Pisemne aukcje pierwszej ceny przedsiębiorstwa
Lesy České republiky, s.p., jako Sprzedawcy,
ogłaszane na dany tydzień rozpoczynają się
zawsze w środę o godz. 16.00, przy czym termin
zakończenia aukcji jest zawsze ten sam dla
wszystkich aukcji ogłoszonych w poprzedzającym
tygodniu, to jest następny wtorek o godz. 14.00.

Aukce obálkové ostatních Prodávajících (nikoli
tedy Aukce Lesů ČR, s.p.) nemají stanovený
pevný harmonogram. Začátek a konec Aukce je
uveden vždy v Zadání aukce.

Pisemne aukcje pierwszej ceny pozostałych
Sprzedawców (inne niż Aukcje przedsiębiorstwa
Lesy České republiky, s.p.) nie mają ustalonego
stałego harmonogramu. Początek i koniec Aukcji
jest zawsze podany w Treści aukcji.

Aukce vzestupné (anglické):

Aukcje angielskie:

Aukce vzestupné Lesů České republiky, s.p., jako
Prodávajícího, vypisované pro daný týden jsou
spouštěny vždy v pondělí v 9:00 hod., přičemž
termín ukončení Aukce je vždy shodný pro
všechny Aukce, a to úterý téhož týdne v 9:00 hod.

Aukcje angielskie przedsiębiorstwa Lesy České
republiky, s.p., jako Sprzedawcy, ogłaszane na
dany tydzień rozpoczynają się zawsze w
poniedziałek o godz. 9.00, przy czym termin
zakończenia Aukcji jest zawsze ten sam dla
wszystkich Aukcji, to jest wtorek w tym samym
tygodniu o godz. 9.00.

Aukce vzestupné ostatních Prodávajících (nikoli
tedy Aukce Lesů ČR, s.p.) nemají stanovený
pevný harmonogram. Začátek a konec Aukce je
uveden vždy v Zadání aukce.

Aukcje angielskie pozostałych Sprzedawców (inne
niż Aukcje przedsiębiorstwa Lesy České republiky,
s.p.)
nie
mają
ustalonego
stałego
harmonogramu. Początek i koniec Aukcji jest
zawsze podany w Treści aukcji.

Aukce

sestupné

(holandská)

a

sestupné Aukcje
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(holandské) s možností navýšení ceny:

angielskie:

Aukce sestupné a sestupné s možností navýšení
ceny Lesů České republiky, s.p., jako
Prodávajícího, pro prodej dříví nastojato
vypisované pro daný týden jsou spouštěny vždy
v úterý dle Harmonogramu aukcí nastojato
jednotlivých lesních správ (https://lesycr.cz/onas/elektronicke-aukce-drivi/informace-onovinkach/). První kolo je zahájeno v 8:00 hod.,
po půl hodinách jsou zahajována další kola,
poslední kolo začíná v 13:00 hod. Termín
ukončení Aukce závisí na parametrech Aukce,
vždy však proběhne ve stejný den, ve kterém dojde
ke spuštění Aukce (totéž úterý).

Aukcje holenderskie oraz holendersko-angielskie
przedsiębiorstwa Lesy České republiky, s.p., jako
Sprzedawcy, sprzedaży drewna na pniu ogłaszane na
dany tydzień rozpoczynają się zawsze we wtorek
zgodnie z Harmonogramem aukcji drewna na pniu
poszczególnych zarządców lasu (https://lesycr.cz/o-

Aukce sestupné a sestupné s možností navýšení
ceny ostatních Prodávajících (nikoli tedy Aukce
Lesů ČR, s.p.), nemají stanovený pevný
harmonogram. Začátek aukce je uveden v Zadání
aukce. Termín ukončení Aukce závisí na
parametrech Aukce, vždy však proběhne v tentýž
den, ve kterém dojde ke spuštění Aukce.

Aukcje holenderskie oraz holendersko-angielskie
pozostałych Sprzedawców (inne niż Aukcje
przedsiębiorstwa Lesy České republiky, s.p.)
nie mają ustalonego stałego harmonogramu.
Początek Aukcji jest zawsze podany w Treści
aukcji. Termin zakończenia Aukcji zależy od
parametrów Aukcji, zawsze jednak następuje tego
samego dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie
Aukcji.

Všechny čtyři scénáře elektronických Aukcí
(obálkové aukce, aukce vzestupné (anglické),
aukce sestupné a Aukce sestupné s možností
navýšení ceny) je možno použít pro všechny typy
Aukcí.

Wszystkie cztery modele Aukcji elektronicznych
(pisemne aukcje pierwszej ceny, aukcje angielskie,
aukcje holenderskie oraz aukcje holenderskoangielskie) można stosować do wszystkich
rodzajów Aukcji.

nas/elektronicke-aukce-drivi/informace-onovinkach/). Pierwszy etap rozpoczyna się o
godz. 8.00, w pół godzinnych odstępach
czasowych zaczynają się kolejne etapy, ostatni
etap rozpoczyna się o godz. 13.00. Termin
zakończenia Aukcji zależy od parametrów Aukcji,
zawsze jednak następuje tego samego dnia, w
którym nastąpiło rozpoczęcie Aukcji (w ten sam
wtorek).

Průběh vlastních Aukcí včetně telefonické podpory Przebieg właściwych Aukcji, w tym wsparcie na
(Hotline) je zajišťován ze strany Organizátora.
Infolinii, zapewnia Organizator.
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Organizační pravidla

Zasady organizacyjne:

Obálkové aukce:

Pisemne aukcje pierwszej ceny:

V průběhu konání aukce mohou všechny
Registrované osoby podávat nabídky. Účastníci
mohou v průběhu aukce svou nabídku měnit. Za
konečnou nabídku je považována nabídka uložená
v systému v okamžiku uplynutí termínu odevzdání
nabídek, tj. nabídka, kterou Účastník podal jako
poslední bez ohledu na skutečnost, zda jeho
předcházející nabídky byly vyšší či nižší. Cenu lze
zadávat pouze v celých jednotkách korun (Aplikace
tedy akceptuje pouze celá čísla). Nabídková cena
bude zadávána vždy v Kč bez DPH. Cenu lze zadat
pouze vyšší, než je vyvolávací cena, která je
uvedena ve specifikaci nabídky v Zadání aukce.
Prodávající může u každé aukce stanovit minimální
možný příhoz, který bude Registrovaným osobám
v Aplikaci zobrazen před podáním nabídky. V
případě, že chce Účastník svou nabídku stornovat a
dále nemá o Dříví v dané aukci zájem, použije
tlačítko „stornovat“ v Přehledu nabídky v Aplikaci,
ovšem pouze do uplynutí termínu odevzdání
nabídek.

W trakcie aukcji oferty mogą składać wszystkie
Osoby zarejestrowane. Uczestnicy mogą zmieniać
w trakcie aukcji swoją ofertę. Za ofertę końcową
uznaje się ofertę zapisaną w systemie w momencie
upływu terminu składania ofert, tzn. ofertę, którą
Uczestnik złożył jako ostatnią bez względu na fakt,
czy poprzednie jego oferty zawierały wyższą czy
niższą cenę. Cenę można wprowadzać wyłącznie w
pełnych liczbach w koronach czeskich (Aplikacja
pozwala na wprowadzanie wyłącznie pełnych
liczb). Cena oferty jest zawsze podawana w
koronach czeskich, bez podatku VAT. Można
wprowadzić wyłącznie cenę wyższą od ceny
wywoławczej, podanej w specyfikacji oferty w
Treści aukcji. Sprzedawca może stanowić dla
każdej aukcji minimalną wartość postąpienia, która
wyświetli się Osobom zarejestrowanym w
Aplikacji przed wprowadzeniem oferty. W
przypadku, gdy Uczestnik chce anulować swoją
ofertę i nie jest już zainteresowany Drewnem w
danej aukcji, kliknie pole „Anuluj” w Treści oferty
w Aplikacji, ale wyłącznie do upływu terminu
składania ofert.

Po celou dobu trvání aukce je každému
Účastníkovi zobrazována pouze informace o jeho
aktuální nabídce a dále o vyvolávací ceně předmětu
aukce. Účastníkům, ani komukoliv jinému není
umožněno seznámit se v průběhu aukce
s momentální nejvyšší podanou nabídkovou cenou,
ani s údaji o Účastníkovi, který ji podal (princip
obálkového výběru).

Przez cały czas trwania aukcji każdemu
Uczestnikowi wyświetla się wyłącznie informacja
o jego aktualnej ofercie oraz o cenie wywoławczej
przedmiotu aukcji. Uczestnicy, ani nikt inny nie ma
możliwości zapoznać się w trakcie trwania aukcji z
aktualnie najwyższą ceną ofertową, ani z danymi
Uczestnika, który ją złożył (zasada aukcja
pisemnej).

Vzestupné (anglické) aukce:

Aukcje angielskie:

Registrovaným osobám je v Aplikaci zobrazena
vyvolávací cena předmětu aukce a dále nejvyšší
anonymně podaná nabídka. Všechny Registrované
osoby mohou v průběhu aukce svou nabídku podat
a podanou nabídku měnit (navyšovat). Za
konečnou nabídku je považována nabídka uložená
v systému v okamžiku uplynutí termínu odevzdání
nabídek, tj. nabídka, kterou Účastník podal jako
poslední. Cenu lze zadávat pouze v celých
jednotkách korun (Aplikace tedy akceptuje pouze
celá čísla). Nabídková cena bude zadávána vždy
v Kč bez DPH. Při prvním příhozu v aukci musí
být nabídka nejméně ve výši vyvolávací ceny. Při

Osobom zarejestrowanym wyświetla się w
Aplikacji cena wywoławcza przedmiotu aukcji oraz
najwyższa anonimowa złożona oferta. Wszystkie
Osoby zarejestrowane mogą w trakcie aukcji
złożyć swoją ofertę i złożoną ofertę zmieniać
(podwyższać). Za ofertę końcową uznaje się ofertę
zapisaną w systemie w momencie upływu terminu
składania ofert, tzn. ofertę, którą Uczestnik złożył
jako ostatnią. Cenę można wprowadzać wyłącznie
w pełnych liczbach w koronach czeskich
(Aplikacja pozwala na wprowadzanie wyłącznie
pełnych liczb). Cena oferty jest zawsze podawana
w koronach czeskich, bez podatku VAT. Przy
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dalších příhozech lze podat nabídku pouze vyšší,
než je aktuálně nejvyšší podaná nabídka.
Prodávající může u každé aukce stanovit minimální
možný příhoz, který bude Účastníkům v Aplikaci
zobrazen před podáním nabídky. Účastníci si
mohou v Aplikaci navolit tzv. nastavení automatu
pro aukci, který na základě Registrovanou osobou
zadaných parametrů reaguje na nabídky ostatních
Účastníků
a automaticky
dle
stanovených
parametrů „přihazuje – navyšuje cenu“.
Účastníkům není umožněno stornovat svoji již
podanou nabídku a odstoupit tak od aukce.

pierwszym postąpieniu w aukcji oferta musi być co
najmniej tej samej wysokości co cena
wywoławcza. Przy kolejnych postąpieniach można
składać ofertę wyłącznie wyższą, niż aktualnie
najwyższa złożona oferta. Sprzedawca może
stanowić dla każdej aukcji minimalną wartość
postąpienia, która wyświetli się Uczestnikom w
Aplikacji przed wprowadzeniem oferty. Uczestnicy
mogą sobie w Aplikacji ustawić tzw. system
automatyczny aukcji, który na podstawie
wprowadzonych przez Osobę zarejestrowaną
parametrów reaguje na oferty pozostałych
Uczestników i automatycznie, zgodnie z
ustawionymi parametrami, „dokonuje postąpienia –
podwyższa cenę”. Uczestnicy nie mają możliwości
anulować już złożonej przez siebie oferty i wycofać
się w ten sposób z aukcji.

Podané nabídky Účastníků jsou závazné!!!

Oferty złożone przez Uczestników mają
charakter wiążący!!!

Po celou dobu trvání aukce je každému
Účastníkovi zobrazována informace o jeho aktuální
nabídce, aktuálně nejvyšší podané nabídce a dále o
vyvolávací ceně předmětu aukce.

Przez cały czas trwania aukcji każdemu
Uczestnikowi wyświetla się informacja o jego
aktualnej ofercie, aktualnie najwyższej złożonej
ofercie oraz o cenie wywoławczej przedmiotu
aukcji.

U aukcí vzestupných je zavedena tzv. ochranná
lhůta. Ochranná lhůta je doba stanovená
Vyhlašovatelem, která začíná běžet pět minut před
předpokládaným termínem ukončení aukce.
V případě, že dojde v posledních pěti minutách
aukce k podání nabídky, bude aukce automaticky
prodloužena Vyhlašovatelem o pět minut tak, aby
bylo všem Registrovaným osobám umožněno
reagovat na nabídku podanou těsně před
definovaným termínem ukončení aukce. Ochranná
lhůta bude opakována po Vyhlašovatelem
stanovených intervalech do doby ukončení
podávání nabídek. V momentě, kdy v ochranné
lhůtě nedojde k podání nabídky, bude aukce po
uplynutí doby ochranné lhůty řádně ukončena.

W aukcjach angielskich obowiązuje tzw. okres
karencji. Okres karencji to okres ustalany przez
Ogłaszającego, który zaczyna swój bieg pięć minut
przez planowanym terminem zakończenia aukcji.
W przypadku, gdy w ciągu ostatnich pięciu minut
nastąpi
złożenie
oferty,
aukcja
zostanie
automatyczna przedłużona przez Ogłaszającego o
kolejne pięć minut, aby wszystkie Osoby
zarejestrowany miały możliwość zareagować na
ofertę złożoną tuż przed wyznaczonym terminem
zakończenia aukcji. Okres karencji będzie się
powtarzać w odstępach czasowych określonych
przez Ogłaszającego do czasu zakończenia
składania ofert. W chwili, gdy w okresie karencji
nie nastąpi złożenie oferty, aukcja zostanie po
upływie okresu karencji poprawnie zakończona.

Sestupné aukce:

Aukcje holenderskie:

Registrovaným osobám je v Aplikaci zobrazena
vyvolávací cena, která je vyšší, než je obvyklá cena
předmětu aukce. Vyvolávací cena v průběhu aukce
klesá po stanovených krocích a v časových
intervalech až na minimální cenu zadanou
Prodávajícím. Krok poklesu aukce, časový interval
poklesu
aukce
a minimální
cena
nejsou
Registrovaným osobám známy. Registrované
osoby mohou v průběhu aukce podat jedinou
nabídku, kterou vyjádří svůj souhlas s koupí

Osobom zarejestrowanym wyświetla się w
Aplikacji cena wywoławcza, która jest wyższa, niż
standardowa cena przedmiotu aukcji. Cena
wywoławcza w trakcie aukcji jest obniżana o
wielkość przyjętego postąpienia w określonych
odstępach czasu do osiągnięcia ceny minimalnej
ustalonej przez Sprzedawcę. Postąpienie, odstępy
czasu między postąpieniami i cena minimalna nie
są znane Osobom zarejestrowanym. Osoby
zarejestrowane mogą w trakcie aukcji złożyć jedną
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předmětu aukce za cenu v daný okamžik v Aplikaci
aktuální. V momentě podání první a jediné nabídky
je aukce ukončena. V případě, že k podání nabídky
nedojde a vyvolávací cena poklesne na hranici
minimální ceny, aukce bude ukončena. Podaná
nabídka Účastníka je závazná. Zájemci si mohou
v Aplikaci navolit tzv. nastavení automatu pro
aukci, který na základě Registrovanou osobou
zadaných parametrů akceptuje poptávanou cenu,
pokud klesne na nebo pod zájemcem zvolenou
hodnotu. Přednastavenou nabídku lze zrušit před
ukončením aukce stisknutím tlačítka „smazat
pravidlo“.

ofertę, przez co wyrażają swoją zgodę na zakup
przedmiotu aukcji za cenę w danej chwili w
Aplikacji aktualną. W momencie złożenia
pierwszej i jedynej oferty aukcja zostaje
zakończona. W przypadku, gdy nie dojdzie do
złożenia oferty i cena wywoławcza obniży się do
poziomu ceny minimalnej, aukcja zostanie
zakończona. Oferta złożona przez Uczestnika ma
charakter wiążący. Oferenci mogą sobie w
Aplikacji ustawić tzw. system automatyczny
aukcji, który na podstawie wprowadzonych przez
Osobę zarejestrowaną parametrów akceptuje cenę
przedmiotu aukcji, jeżeli ta obniży się do lub pod
poziom wartości ceny ustawionej przez Oferenta.
Wstępnie ustawioną ofertę można anulować przed
zakończeniem aukcji poprzez kliknięcie pola „usuń
zasadę”.

Po celou dobu trvání aukce je každé Registrované
osobě zobrazována informace o vyvolávací ceně
předmětu aukce a o aktuální ceně v Aplikaci v daný
okamžik.

Przez cały okres trwania aukcji każdej Osobie
zarejestrowanej wyświetla się informacja o cenie
wywoławczej przedmiotu aukcji oraz o aktualnej
cenie w Aplikacji w danej chwili.

Sestupné aukce s možností navýšení Aukcje holendersko-angielskie
ceny:
Tato aukce je založena na stanovení vyvolávací
ceny, která je vyšší, než je obvyklá cena předmětu
aukce. Po zahájení aukce tato vyvolávací cena
klesá v nastavených časových intervalech po
předem zadaných krocích, až na nastavenou
minimální cenu. Všem Registrovaným osobám je
během aukce zobrazena vyvolávací cena, aktuální
cena v daném okamžiku a informace, zda jiný
klient nevytvořil nabídku. V okamžiku vytvoření
nabídky jsou ostatní Registrované osoby
informovány o tom, že byla vytvořena nabídka
(tento údaj se zobrazí v Aplikaci) a zároveň je v
tomto okamžiku aukce překlopena do podoby
aukce vzestupné a po dobu dvou minut od
vytvoření každé nabídky, je umožněno ostatním
Registrovaným osobám akceptovat nabídku o jeden
krok vyšší, než je poslední podaná nabídka.
V případě, že nedojde k vytvoření nabídky ve
stanovené lhůtě jinou Registrovanou osobou, stává
se vítězem aukce Účastník s poslední nejvyšší
vytvořenou nabídkou. V případě, že nedojde k
vytvoření žádné nabídky s navýšením ceny, aukce
je ukončena. Zájemci si mohou v Aplikaci navolit
tzv. nastavení automatu pro sestupnou fázi aukce,
který na základě Registrovanou osobou zadaných
parametrů akceptuje poptávanou cenu, pokud
klesne na nebo pod zájemcem zvolenou hodnotu.
V případě akceptace poptávané ceny dochází ke
změně scénáře aukce (tj. aukce je v tomto
9

Zasadą tej aukcji jest ustawienie ceny
wywoławczej, która jest wyższa, niż standardowa
cena przedmiotu aukcji. Po rozpoczęciu aukcji cena
wywoławcza jest obniżana o wielkość określonego
postąpienia w określonych odstępach czasu aż do
osiągnięcia poziomu ceny minimalnej. Wszystkim
Osobom zarejestrowanym w trakcie aukcji
wyświetla się cena wywoławcza, aktualna cena w
danym momencie oraz informacja, czy inny klient
nie utworzył oferty. W chwili utworzenia oferty
pozostałe Osoby zarejestrowane są informowane o
tym, że oferta została utworzona (informacja ta
wyświetli się w Aplikacji) i jednocześnie w tej
chwili aukcja zamienia się w aukcję angielską, i
przez okres dwóch minut od stworzenia oferty
pozostałe Osoby zarejestrowane mają możliwość
akceptacji oferty wyższej o jedną wartość
postąpienia, niż ostatnia złożona oferta. W
przypadku, gdy nie dojdzie do utworzenia oferty w
wyznaczonym
czasie
przez
inną
Osobę
zarejestrowaną, zwycięzcą aukcji zostaje Uczestnik
z ostatnią najwyższa utworzoną ofertą. W
przypadku, gdy nie dojdzie do utworzenia żadnej
oferty z podniesioną cenę, aukcja zostaje
zakończona. Oferenci mogą sobie w Aplikacji
ustawić tzw. system automatyczny dla etapu aukcji,
gdzie cena jest obniżana, który na podstawie
wprowadzonych przez Osobę zarejestrowaną
parametrów akceptuje cenę przedmiotu aukcji,
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okamžiku překlopena do podoby aukce vzestupné).
Přednastavenou nabídku lze zrušit před ukončením
sestupné fáze aukce stisknutím tlačítka „smazat
pravidlo“. Pro vzestupnou fázi aukce již nelze
navolit automat.

jeżeli ta obniży się do lub pod poziom wartości
ceny ustawionej przez Oferenta. W przypadku
akceptacji ceny przedmiotu aukcji następuje
zmiana metody (tzn. aukcja w tym momencie
zmienia się w aukcję angielską). Wstępnie
ustawioną ofertę można anulować przed
zakończeniem etapu aukcji, gdzie cena jest
obniżana, poprzez kliknięcie pola „usuń zasadę”.
Dla etapu aukcji, gdzie cena rośnie, nie można
ustawić automatycznego systemu.

Podaná nabídka je závazná!!!

Złożona oferta ma charakter wiążący!!!

Způsob hodnocení nabídek

Metoda oceny ofert

Nabídky
budou
způsobem:

hodnoceny

následujícím Oferty są oceniane w następujący sposób:

Obálkové aukce a aukce vzestupné:

Pisemne aukcje pierwszej ceny i aukcje
angielskie:

Po uplynutí termínu odevzdání nabídek dojde
k automatickému vyhodnocení došlých nabídek a
stanovení pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny
sestupně. Vítězem aukce se stává Účastník, který
v čase ukončení aukce (rozhodující je systémový
čas na serveru Organizátora aukcí) bude první
v pořadí (podá nejvyšší nabídku ceny). V případě
rovnosti cen u více Účastníků je vítěznou nabídkou
ta, která byla podaná dříve. Vítěz získává právo
uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu dle
Výsledku aukce.

Po upływie terminu składania ofert nastąpi
automatyczna ocena otrzymanych ofert i ustalenie
kolejności w rankingu od najwyższej zaoferowanej
ceny po najniższą. Zwycięzcą aukcji zostaje
Uczestnik, który w momencie zakończenia aukcji
(decydujący jest czas systemowy na serwerze
Organizatora aukcji) będzie pierwszy w kolejności
w rankingu (poda najwyższą cenę). W przypadku
identycznej ceny u więcej niż jednego Uczestnika
zwycięską ofertą jest ta, która została złożona jako
pierwsza. Zwycięzca nabywa prawo i jednocześnie
obowiązek zawarcia ze Sprzedawcą Umowy
sprzedaży zgodnie z Wynikiem aukcji.

Sestupné aukce:

Aukcje holenderskie:

Vítězem aukce se stává Účastník, který jako první a
tedy jediný podal nabídku, kterou vyjádřil svůj
souhlas s koupí předmětu aukce za cenu v daný
okamžik v Aplikaci aktuální. V případě nastavení
nabídky předem prostřednictvím tzv. automatu více
zájemci ve stejné výši rozhoduje čas podání
nabídky; pokud je výše jednotlivých nabídek
odlišná v rozmezí jednoho časového intervalu po
předem zadaných krocích (v rámci jednoho
intervalu poklesu ceny), rozhodující je hodnota
nabídky (nejvyšší nabídka).

Zwycięzcą aukcji zostaje Uczestnik, który jako
pierwszy i jedyny złożył ofertę, przez co wyraził
zgodę na zakup przedmiotu aukcji za cenę w
danym momencie w Aplikacji aktualną. W
przypadku wstępnego ustawienia oferty przy
użyciu tzw. systemu automatycznego przez więcej
niż jednego oferenta na tę samą wartość decyduje
czas złożenia oferty; jeżeli wartość poszczególnych
ofert różni się w ramach jednego odstępu
czasowego po uprzednim postąpieniu (w ramach
jednego odstępu czasowego od obniżenia ceny),
decydująca jest wartość oferty (najwyższa oferta).

Sestupné aukce s možností navýšení ceny:

Aukcje holendersko-angielskie

Vítězem aukce se stává Účastník, který buď jako
jediný podal nabídku, nebo v případě navyšování
ceny, nabídku nejvyšší. V případě nastavení
nabídky předem prostřednictvím tzv. automatu u

Zwycięzcą aukcji zostaje Uczestnik, który albo
jako jedyny złożył ofertę, albo w przypadku
podwyższania ceny, złożył ofertę najwyższą. W
przypadku wstępnego ustawienia oferty przy
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sestupné fáze aukce více zájemci ve stejné výši
rozhoduje čas podání nabídky; pokud je výše
jednotlivých nabídek odlišná v rozmezí jednoho
časového intervalu po předem zadaných krocích (v
rámci jednoho intervalu poklesu ceny), rozhodující
je hodnota nabídky (nejvyšší nabídka); v případě
nabídky s navýšenou cenou rozhoduje hodnota
(nejvyšší nabídka).

użyciu tzw. systemu automatycznego dla etapu, w
którym cena jest obniżana, przez więcej niż
jednego oferenta na tę samą wartość decyduje czas
złożenia oferty; jeżeli wartość poszczególnych
ofert różni się w ramach jednego odstępu
czasowego po uprzednim postąpieniu (w ramach
jednego odstępu czasowego od obniżenia ceny),
decydująca jest wartość oferty (najwyższa oferta);
w przypadku oferty z podwyższaną ceną decyduje
wartość (najwyższa oferta).

Technické požadavky

Wymagania techniczne

Minimální technické požadavky na konfiguraci
počítače Zájemce:

Minimalne wymagania techniczne dotyczące
komputera Oferenta:

Internetový prohlížeč: Aplikace je optimalizována Przeglądarka internetowa: Aplikacja obsługuje
pro následující prohlížeče – Internet Explorer od następujące przeglądarki internetowe – Internet
verze 11, Mozilla FireFox, Google Chrome.
Explorer od wersji 11 wzwyż, Mozilla Firefox,
Google Chrome.
Java: Pro provoz Aplikace je vyžadováno povolení Java: Do prawidłowego działania aplikacji
pro spouštění Javaskript a přístup do cookies
wymagane jest włączenie obsługi Javascript oraz
zezwolenie na zapisywanie plików cookie.

Manuál a školení

Instrukcja i szkolenie

Každá Registrovaná osoba bude mít na webových Każda Osoba zarejestrowana będzie mieć na
stránkách Vyhlašovatele
stronie internetowej Ogłaszającego
https://lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce-drivi/

https://lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce-drivi/

k dispozici manuál v elektronické podobě a v
Aplikaci možnost shlédnout výuková videa,
ve kterých jsou ukázány nejčastější činnosti
Registrovaných osob v Aplikaci.

do dyspozycji instrukcję w formie elektronicznej i
możliwość obejrzenia w Aplikacji nagrań video, w
których pokazane są najczęstsze działania
wykonywane przez Osoby zarejestrowane w
Aplikacji.

Kontakt Hotline podpora organizátora:

Kontakt na Infolinię organizatora:

+420 730 571 348
+420 515 514 111

+420 730 571 348
+420 515 514 111

E-mail: lesycr@helpdesk.vars.cz

E-mail: lesycr@helpdesk.vars.cz
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