LESY ČR

Elektronické aukce dříví

Příloha č. 1
ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH
DŘÍVÍ

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví
Použité pojmy
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“)
Kontaktní osoba Vyhlašovatele:
Ing. Ladislav Ludvík, tel: 725 257 906, E-mail: ladislav.ludvik@lesycr.cz
Ing. Tereza Sokolová, tel. 606 098 083, E-mail: tereza.sokolova@lesycr.cz
Školení a Hotline podpora Organizátora:
+420 730 571 348
+420 515 514 111
E-mail: lesycr@helpdesk.vars.cz

Registrace Zájemce
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.
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
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.
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.
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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.

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

-

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.

-

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, 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.

-

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.

-

Vyrobené dříví SP – 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.
Všechny aukce pro aktuální, resp. pro následující týden se zveřejňují vždy ve středu v 16.00 hodin.
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Scénáře aukcí
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).
Po ukončení aukce, které proběhne automaticky po uplynutí termínu stanoveného pro její ukončení, budou
Účastníci aukce o výsledku Aukce informováni Organizátorem prostřednictvím e-mailu. 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.
Aukce obálkového výběru:
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.
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.
Aukce vzestupné (anglické):
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.
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.
Aukce sestupné (holandská) a sestupné (holandské) s možností navýšení ceny:
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 dostupných v sekci Dokumenty na
webové adrese https://lesycr.cz. 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).
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.
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.
Průběh vlastních Aukcí včetně telefonické podpory (Hotline) je zajišťován ze strany Organizátora.
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Organizační pravidla
Obálkové aukce:
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.
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).

Vzestupné (anglické) aukce:
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 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.
Podané nabídky Účastníků jsou závazné!!!
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.
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.

Sestupné aukce:
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 předmětu aukce za cenu v daný okamžik v Aplikaci
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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“.
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.

Sestupné aukce s možností navýšení 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 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.
Podaná nabídka je závazná!!!

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny následujícím způsobem:

Obálkové aukce a aukce vzestupné:
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.

Sestupné aukce:
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).

Sestupné aukce s možností navýšení ceny:
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 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),
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rozhodující je hodnota nabídky (nejvyšší nabídka); v případě nabídky s navýšenou cenou rozhoduje
hodnota (nejvyšší nabídka).

Technické požadavky
Minimální technické požadavky na konfiguraci počítače Zájemce:
Internetový prohlížeč: Aplikace je optimalizována pro následující prohlížeče – Internet Explorer od verze
11, Mozilla FireFox, Google Chrome.
Java: Pro provoz Aplikace je vyžadováno povolení pro spouštění Javaskript a přístup do cookies

Manuál a školení
Manuál v elektronické podobě včetně výukových videí je dostupný v sekci Užitečné informace aukčního
portálu.
https://lesycr.vars.cz

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