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1 Úvod
Tento dokument popisuje činnosti prováděné v souvislosti s průběhem aukcí v aplikaci Elektronické aukce
dříví Lesy ČR, s.p. (dále Aplikace) část Veřejná.

1.1 Technické požadavky k provozu
Důležité upozornění pro uživatele účastnící se aukcí pod více účty.
Aplikace umožňuje účast uživatele v elektronických aukcích. Podobně jako v jiných aplikacích (e-mail, eshop apod.), i zde se jako uživatel aplikace chápe osoba do aplikace tzv. přihlášená.
V jednom prohlížeči (například Internet Explorer) může být v jednom okamžiku do aplikace přihlášen
pouze jediný uživatel.
Přesto někteří z vás mají zřízeno více účtů a pod různými uživateli se účastní aukcí za více Zájemců. To
ale v jediném prohlížeči není možné. Pokud byste se v jiné záložce prohlížeče nebo v jiném jeho okně
přihlásili jako jiný uživatel, i původní již přihlášené okno se přehlásí na účet tohoto druhého uživatele.
Abyste mohli pracovat v takovémto režimu z jediného počítače, můžete použít například dva prohlížeče.
V jednom z prohlížečů (například Internet Explorer) spustíte aplikaci a přihlásíte se jako první uživatel. V
druhém z prohlížečů (například Google Chrome) spustíte aplikaci a přihlásíte se jako druhý uživatel.
Pokud jsou vaše nároky ještě vyšší a potřebujete z jednoho počítače pracovat pod více než dvěma
uživateli, použijte navíc i tzv. anonymní režimy prohlížečů. Ve dvou prohlížečích tak mohou být k aplikaci
přihlášeni celkem čtyři různí uživatelé. Aplikace si pamatuje svá nastavení pouze u běžných sezení,
anonymní okna neuchovávají naposled přihlášeného uživatele ani nastavení.
Internet Explorer: Procházení se službou InPrivate
Google Chrome: Nové anonymní okno

1.2 Podporované webové prohlížeče a zařízení
Aplikace umožňuje práci v internetových prohlížečích podporujících standard HTML5. Zjednodušeně je
možno říci, že v prohlížečích vydaných v průběhu roku 2013 a později.
Plnou podporu zaručujeme u prohlížečů Internet Explorer verze 9 a vyšší, Chrome 24 a vyšší, Firefox 24 a
vyšší. Aplikace by měla být ovladatelná i prohlížečem Internet Explorer verze 8.
Tabletové verze prohlížečů prozatím neumožňují některé funkce, například rolování v seznamu (iPad,
Android apod.). Na mobilních zařízeních (telefonech) aplikaci vůbec nespouštějte.

K datům se přistupuje pomocí tenkého klienta (internetového prohlížeče). Veškeré přístupy probíhají
pomocí protokolu HTTPS, kryptovaného na základě serverového certifikátu od certifikační autority
StartCom.
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Tím je zaručena identita provozovatele systému a zároveň je znemožněno odposlouchávání dat
neoprávněnými subjekty. V případě, kdy váš prohlížeč oznámí, že používaný certifikát není důvěryhodný
pro váš počítač, je vhodné tento certifikát zařadit mezi důvěryhodné kořenové certifikační autority.

1.3 Uživatelská podpora (hotline)
Uživatelská podpora je dostupná v pracovních dnech (včetně svátků) 8:00 - 16:00.

Uživatelé mohou využít následujících kontaktů:
Email
info@elza.cz

Telefony
Operátor provozovatele
+420 727 884 508 (8:00 – 16:00)

Operátor Lesy České republiky, s.p.
+420 725 316 913
+420 725 864 690

Tyto kontakty jsou uvedeny v Aplikaci v sekci HOTLINE, KONTAKTY.
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2 Spuštění aplikace a základní ovládání
Aplikaci spustíte zadáním adresy https://lesycr.elza.cz/aukce do svého prohlížeče (omezení na prohlížeče
viz kapitola Technické požadavky provozu).

Obrázek 1 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovce naleznete důležité informace pro správný průběh aukcí.
Kliknutím na volbu Novinky v aplikaci je možné zobrazit informace o změnách a doplňujících funkcí
v aplikaci Elektronické aukce.
V sekci PROBÍHAJÍCÍ AUKCE je zobrazen přehled všech zveřejněných aukcí. Jsou zobrazeny aukce budoucí
i aukce právě probíhající. Budoucí aukce jsou označeny šedým proužkem, právě probíhající aukce
zeleným.
V seznamu jsou pomocí zjednodušené symboliky zobrazeny jednotlivé aukce podle scénářů - vzestupná,
sestupná, sestupná s navýšením a obálková.
V seznamu aukcí je možné na této obrazovce kliknutím na volbu SEŘADIT aukce třídit podle čísla, typu,
data apod. V nepřihlášeném stavu není možno zobrazit detail aukce, ani se aukce účastnit.
Po delší době nečinnosti můžete obnovit aktuální stav seznamu kliknutím na volbu OBNOVIT (vpravo
nahoře).

7

Uživatelská dokumentace pro Zájemce Aukcí

Obrázek 2 Probíhající aukce

V sekci ZAPOMNĚLI JSTE HESLO může již registrovaný zájemce požádat o zaslání nového aktivačního
odkazu, pomocí kterého lze zadat nové heslo do aplikace.

V sekci REGISTROVAT ZÁJEMCE
Postup registrace je uveden v samostatném dokumentu, který naleznete v sekci UŽITEČNÉ INFORMACE.

V sekci UŽITEČNÉ INFORMACE
V této sekci naleznete potřebné dokumenty související s registrací, průběhem a podmínkami účasti
v elektronické aukci a vzorové dokumenty pro uzavření smlouvy:






Registrační smlouvu
Návrhy na kupní smlouvy
Obchodní podmínky
Provozní dokumenty
Výuková videa a další Uživatelská dokumentace

2.1 Přihlášení uživatele
Přihlášení do aplikace provedete zadáním uživatelského jména, které vám bylo přiděleno nebo které jste
si zvolili při registraci. Zadáváte heslo, které jste zadali při aktivaci uživatelského účtu.
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Obrázek 3 Přehled aukcí před přihlášením

Po přihlášení do aplikace se změní levý panel a v pravém horním rohu je zobrazeno vaše jméno. Zde se
později budete moci Odhlásit nebo Změnit heslo.

Obrázek 4 Přehled aukce po přihlášení
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2.2 První přihlášení do aplikace
Při první přihlášení do aplikace jste vyzváni k vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
V případě, že jste uživatel s oprávněním „Oprávněná osoba (jednatel)“, musíte navíc udělit souhlas
s registrační smlouvou.
V záložce OSOBY ZÁJEMCE se vám zobrazí seznam registrovaných osob. Výběrem svého jména zobrazíte
detail registrovaných údajů. Ve spodní části tohoto formuláře naleznete část pro udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů a pro uživatele v roli jednatele navíc i souhlas se zněním registrační smlouvy.
Po vyjádření souhlasu vše uložíte.

POZNÁMKA: Jestliže všechny oprávněné osoby neudělí souhlas s registrační smlouvou, nebude povolena
účast v elektronických aukcích dříví.

Obrázek 5 Udělení souhlasu

2.3 Práce se seznamem PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
Bezprostředně po přihlášení se zobrazí sekce PROBÍHAJÍCÍ AUKCE. V tomto seznamu se zobrazují všechny
naplánované a právě probíhající aukce bez ohledu na scénář aukce. U právě probíhající aukce je zobrazen
zelený proužek, u aukcí, které doposud nezačaly, je zobrazen šedý proužek.
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Obrázek 6 Přehled probíhajících aukcí

Aukce může být vedena v ceně za Měrnou jednotku nebo v ceně za Aukční blok. Podle tohoto rozdělení
jsou v seznamu u jednotlivých aukcí zvýrazněny nebo potlačeny vyvolávací ceny za Mj nebo celková
vyvolávací cena.
I v tomto případě můžete po delší době nečinnosti kliknutím na volbu Obnovit (vpravo nahoře) znovu
načíst aktuální seznam.
Seznamy aukcí jsou doplněny o stránkování. Implicitní délka stránky je 30 položek, tu si však můžete
změnit v sekci Nastavení aplikace. Podrobný postup je uveden v kapitole Nastavení aplikace.
V seznamu lze změnit implicitní třídění a to kliknutím na volbu Seřadit, kdy se zobrazí pomocný formulář,
ve kterém můžete vybrat ze seznamu sloupce, podle kterých se má seznam třídit. Lze zadat 2 sloupce
současně.

Nastavení filtračních podmínek v sekci PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
-

Číslo aukce – zadáním hodnoty

-

Typ aukce – výběr jedné hodnoty z nabídky

-

Scénář aukce – výběr jedné hodnoty z nabídky

-

Začátek aukce od – do – zadání intervalu pomocí kalendáře nebo ruční zadání

-

Skupina dřevin - výběr jedné hodnoty z nabídky

-

Skupiny kvalit - výběr jedné hodnoty z nabídky

-

Množství od – do – ruční zadání hodnot

-

Celková vyvolávací cena od – do – ruční zadání hodnot

-

Vyvolávací cena za MJ od – do – ruční zadání hodnot
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Obrázek 7 Filtrační podmínky pro PROBIHAJICI AUKCE

Výběr organizačních jednotek
-

Kliknutím přímo na danou LS nebo LZ lze vybrat více hodnot současně, opakovaným kliknutím na
vybranou OJ ji lze odebrat.
Kliknutím na KŘ – označí se všechny LS, které jsou vybranému KŘ podřízeny, lze vybrat více hodnot
současně nebo kombinovat s předchozí variantou
Kliknutím na Generální ředitelství vyberete všechny organizační jednotky

Obrázek 8 Filtrační podmínky pro OJ
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Kliknutím na ikonu scénáře aukce např.

může uživatel provést zařazení dané aukce do SLEDOVANÝCH

AUKCÍ(nové). U aukcí, které byly zařazeny mezi SLEDOVANÉ AUKCE, se tento symbol podbarví zeleně nebo
oranžově. Zelené podbarvení znamená, že aukce se zařazena do mezi aktivně sledované, oranžové
znamená, že aukce zařazena do tzv. zásobníku sledovaných aukcí, protože byl již překročen maximální
limit. Opakovaným kliknutím na tuto ikonu vyřadíte aukci z tohoto seznamu.

2.4 Práce se seznamem SLEDOVANÉ AUKCE
V seznamu Sledované aukce se zobrazují pouze aukce se scénářem sestupné a sestupné s navýšením.

Obrázek 9 Sledované aukce

I v tomto seznamu lze provádět jeho obnovení a filtraci.

Nastavení filtračních podmínek v sekci SLEDOVANÉ AUKCE:
-

Začátek aukce – aukční den – výběrem pomocí kalendáře nebo ruční zadání

-

V čase navazující aukční bloky – výběrem z nabídky, zobrazují se vždy dva po sobě jdoucí aukční
bloky, volba „mimo běžné časy“ zobrazuje aukce, které jsou v nestandardních časech konání
(mimo harmonogram)

-

Organizační jednotky – stejný postup jako v sekci PROBÍHAJÍCÍ AUKCE
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Obrázek 10 Filtrační podmínky pro SLEDOVANÉ AUKCE

2.5 Práce se seznamem MOJE AUKCE
V nové sekci Moje aukce je rozšířena možnost zařazení aukcí a podávání nabídek nejen pro aukce sestupné
a sestupné s navýšením, ale i pro aukce vzestupné.

2.5.1

Zařazení do seznamu

Zařazení aukcí do seznamu MOJE AUKCE se provádí kliknutím na ikonu scénáře aukce

v seznamu

PROBÍHAJÍCÍ AUKCE. U aukcí, které byly zařazeny mezi MOJE AUKCE, se tento symbol podbarví zeleně
nebo žlutě, podle toho zda je již překročen limit pro zařazení. Opakovaným kliknutím na tuto ikonu
zrušíte zařazení aukce.

Obrázek 11 Zařazení aukce do MOJE AUKCE

POZN: Do seznamu MOJE AUKCE aukcí nelze zařadit aukci obálkovou.
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2.5.2

Práce se seznamem

Seznam MOJE AUKCE je rozdělen na dvě části. První část tvoří seznam aukcí, u kterých jsou průběžně
sledovány jejich stavy. Druhou část tvoří tzv. zásobník sledovaných aukcí, který umožňuje zařadit aukci
mezi potencionálně sledované, avšak není zde prováděno průběžné sledování jejich stavu.

Obrázek 12 Moje aukce - rozdělení

Z technických důvodů je zde omezen maximální počet pro zařazení do první části, proto aukce nad
nastavený maximální počet budou automaticky zařazeny do zásobníku sledovaných aukcí. V případě, kdy
bude uživatel potřebovat vyměnit danou aukci zařazenou v zásobníku za sledovanou aukcí, stačí kliknout
na ikonu

v zásobníku sledovaných aukcí. Aukce bude zařazena do sledovaných aukcí výměnou za jinou

již sledovanou.
Aktuální nastavení maximálního počtu aukcí je 10 průběžně sledovaných aukcí.
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Obrázek 13 Seznam Moje aukce

V seznamu MOJE AUKCE může uživatel provádět třídění podle času zahájení aukce. V případě, kdy některá
z aukcí je již ukončena, je automaticky po určitém intervalu nebo po ručním obnovení ze seznamu
vyřazena.
Aukce, které uživatel již nechce sledovat, může kliknutím na ikonu

v seznamu MOJE AUKCE vyřadit ze

seznamu zařazených aukcí.

2.6 Práce se seznamem UZAVŘENÉ AUKCE
Seznamy uzavřených aukcí jsou rozděleny podle toho, zda daný zájemce se aukce zúčastnil a buď v ní
vyhrál, nebo nevyhrál. Práce s těmito seznamy z pohledu filtrace, obnovování a třídění je stejná.
Nastavení filtračních podmínek v sekcích UZAVŘENÉ AUKCE
-

Číslo aukce – zadáním hodnoty

-

Typ aukce – výběr jedné hodnoty z nabídky

-

Začátek aukce od – do – zadání intervalu pomocí kalendáře nebo ruční zadání

-

Organizační jednotky
16
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Obrázek 14 Filtrační podmínky pro UZAVŘENÉ AUKCE

2.7 Hlídače nových aukcí
V sekci HLÍDAČE NOVÝCH AUKCÍ si můžete nastavit hlídače, pomocí kterých budete upozorněni na nově
zveřejněné elektronické aukce. Ke zveřejnění zpravidla dochází každou středu v 16.00. Ihned po
zveřejnění jsou na základě nastavených hlídačů rozesílány emailové zprávy.

Obrázek 15 Hlídač nových aukcí

Přihlášený uživatel má možnost otestovat nastavený hlídač vůči seznamu aktuálně zveřejněných aukcí,
současně může nastavit více hlídačů.
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2.8 Reporty
V sekci REPORTY má přihlášený uživatel možnost vygenerovat statistický přehled elektronických aukcí
nastojato – vysoutěžené aukce a seznam aukcí nastojato, ve kterých se jako zájemce zúčastnil. Uživatel
vybere rok a měsíce, za které chce získat daný přehled a klikne na volbu Export.

Obrázek 16 Reporty

2.9 Zprávy
Aplikace Elektronické aukce zasílají zájemců různé informační zprávy na předem definovanou emailovou
adresu. Současně jsou však všechny tyto zprávy ukládány a je možno provést jejich přečtení. Zprávy jsou
rozděleny do sekcí Nepřečtené zprávy, Přečtené zprávy a Archiv zpráv. Z nepřečtených zpráv se zpráva
automaticky přesune po jejím přečtení, přesun do archivu provádí uživatel v sekci Přečtené zprávy
kliknutím na ikonu Archivovat, která je zobrazena v seznamu přečtených zpráv na daném řádku zprávy.
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Obrázek 17 Nepřečtené zprávy

Obrázek 18 Přečtené zprávy a jejich archivace

2.10 Nastavení aplikace
V sekci NASTAVENÍ APLIKACE najdete možnost zvolit font a velikost písma podle potřeby tak, abyste
mohli aplikaci používat pokud možno co nejjednodušeji.
Zvolit si vlastní vzhled seznamu aukcí Vše v jednom řádku, Dvouřádkové nebo Úsporná šířka.
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Pro nastavení detailu aukce lze ovlivnit prvotní zobrazení sekcí v detailu aukce. V případě, kdy
potřebujete na monitoru získat více prostoru, lze nastavit i skrývání levostranné lišty nabídek. V případě,
kdy je takto provedeno nastavení listy, její znovu zobrazení je možné po najetí myší na název aplikace
v horní liště vlevo.

Obrázek 19 Nastavení aplikace
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3 Sestupná aukce
Základní pravidla:
Registrovaným osobám je v Aplikaci zobrazena vyvolávací cena, která je vyšší, než je obvyklá cena
předmětu aukce. Vyvolávací cena v průběhu aukce klesá po Vyhlašovatelem stanovených krocích a ve
Vyhlašovatelem stanovených časových intervalech až na minimální cenu zadanou Vyhlašovatelem. 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 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.
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.

3.1 Účast v sestupné aukci, ruční akceptace ceny
Účastnit se sestupné aukce můžete v Detailu sestupné aukce nebo v seznamu v sekci SLEDOVANÉ AUKCE.
Nejprve popíšeme chování uživatele, který se zúčastní aukce z detailu sestupné aukce.

V seznamu aukcí (Probíhají aukce nebo Sledované aukce) si vyberete vámi zvolenou aukci. Kliknutím na
řádek v seznamu nebo na volbu Detail přejdete do detailu aukce, v němž můžete podávat nabídky.
Detail sestupné aukce je rozdělen do několika částí:
-

Úvodní informace o termínu konání a vyvolávací ceně
Průběh aukce – tato sekce je dostupná až po zahájení aukce
Automatická akceptace – sekce, ve které lze ještě před zahájením aukce nastavit pravidlo
Předmět aukce a další parametry aukce (dokumenty, informace o vyhlašovateli aukce)

Pro lepší přehled můžete kliknutím na zelenou lištu nadpisu odstavců jednotlivé části detailu aukce zavírat
a rozevírat.
V detailu aukce máte také možnost zobrazit si zadání aukce jako PDF soubor a ten případně vytisknout.
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Obrázek 20 Detail sestupné aukce

V záložce průběh aukce můžete vidět, za jak dlouho aukce začne. Po zahájení aukce se změní obsah části
průběh aukce. Zobrazí se aktuální vyvolávací cena a je dostupné tlačítko pro akceptaci ceny.

Obrázek 21 Zahájení sestupné aukce

V průběhu aukce, pokud stále čekáte na přijatelnou cenu, můžete zatím pracovat na svém počítači,
můžete i přejít do jiných částí aplikace a do detailu své aukce se později vrátit.
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Vyvolávací cena klesá v předem stanoveném intervalu o daný krok. Jakmile se první ze zájemců rozhodne
cenu akceptovat, stiskne svoje tlačítko Akceptovat cenu. Tím okamžikem aukce končí a tento zájemce v ní
zvítězí.

Obrázek 22 Ukončení aukce akceptací ceny

Obrázek 23 Oznámení o ukončení aukce

Poté se aukce přesune mezi uzavřené aukce.

Obrázek 24 Uzavření aukce

Vítěz aukce vidí úplnou informaci o své nabídce, vidí rovněž všechny potřebné dokumenty – vyhodnocení
aukce, kupní smlouvu i její přílohu. Všechny tři dokumenty generované při uzavření aukce jsou přiloženy
v přenositelném formátu ADOBE PDF.
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Obrázek 25 Protokoly a kupní smlouvy pro vítěze aukce

Přihlížející (neúčastníci aukce) výsledek aukce neuvidí.

3.2 Automatická akceptace v sestupné aukci
V sestupné aukci můžete použít nastavení automatické akceptace. Víte, že za předmět aukce hodláte
nabídnout nejvýše jistou částku a rozhodli jste se nechat se zastoupit při dražbě automatickým hlídačem.
Jakmile cena aukce klesne na nebo pod vámi zvolenou hodnotu, automatické pravidlo za vás stiskne tlačítko
Akceptovat cenu.
Příklad:
Jste ochotni akceptovat cenu 1030 Kč/m3 viz obrázek, cenu napíšete a potvrdíte kliknutím na tlačítko
Nastavit pravidlo.
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Obrázek 26 Nastavení pravidla pro sestupnou aukci

V průběhu aukce můžete pravidlo upravit či smazat.

Obrázek 27 Smazání automatické akceptace

Automat jste vytvořili právě proto, abyste celý průběh aukce nemuseli sledovat. Jakmile cena aukce
klesne na nebo pod vámi zvolenou částku, automat za vás cenu akceptuje. Po zadání automatické
akceptace se můžete odhlásit, můžete celou aplikaci i prohlížeč dokonce i zavřít.
Jakmile se aukce rozběhne, může kterýkoli zájemce cenu ručně akceptovat. Pokud ale nikdo takový
nebude a na aukci se sejdou pouze automaty – navíc nastavené na stejnou hodnotu a oba automaty
současně stisknou tlačítko, v tomto případě pravidla Elektronických aukcí LESY ČR s. p. říkají, že zvítězí
ten automat, který byl uživatelem nastaven dříve.

3.3 Sestupné aukce v seznamu
Účastnit se sestupných aukcích můžete také v sekci SLEDOVANÉ AUKCE a MOJE AUKCE.
V seznamu SLEDOVANÉ AUKCE si po použití filtru vpravo nahoře můžete dle vámi zvolených kritérií najít
sestupné aukce, které chcete sledovat.
Filtrační podmínky jsou omezeny pouze na konkrétní den a rozsah aukčních bloků, např. dva po sobě
jdoucí aukční bloky od 8.00 do 9.00.
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Obrázek 28 Sledované aukce

Do seznamu MOJE AUKCE – nové zařazujete aukci v seznam PROBIHAJÍCÍ AUKCE. Další činnosti jsou shodné.

Jestliže aukce ještě nezačala, můžete se podívat na detail aukce, případně nastavit automatické
pravidlo.

Obrázek 29 Sestupná aukce před začátkem zobrazená v seznamu

Po začátku sestupné aukce můžete kliknout na tlačítko Akceptovat cenu, jestliže je tato cena pro vás
přijatelná.

Obrázek 30 Zahájené sestupné aukce zobrazené v seznamu

Po akceptaci ceny jste zvítězili a všechny podrobnosti najdete v detailu aukce. Jestliže jste zvítězili,
obdržíte na email kupní smlouvu.

Obrázek 31 Oznámení o vítězné nabídce v sestupné aukci v seznamu
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4 Sestupné aukce s možností navýšení ceny
Základní pravidla:
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 informovaní o tom, že byla vytvořena
nabídka (tento údaj se zobrazí v Aplikaci) a zároveň je 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.
Podaná nabídka je závazná!!!

4.1 Účast v sestupné aukci s možností navýšení v detailu
Průběh a pravidla sestupné aukce s možností navýšení pro první fázi jsou shodná jako sestupné aukce.
V okamžiku podání první nabídky aukce přejde do fáze vzestupné a aktuální vyvolávací cena je zvýšena o
krok navýšení.
Platnost navýšené vyvolávací ceny je omezen na dvě minuty od podání poslední nabídky. Pokud některý
zájemce v tomto intervalu podá nabídku, automaticky se zvýší aktuální vyvolávací cena o stejný krok
navýšení a znovu je zahájen odpočet ochranného intervalu. Počet kroků navyšování není omezen, aukce
pokračuje, dokud existují další akceptace aktuální vyvolávací ceny.

4.2 Sestupné aukce s možností navýšení aukce v seznamu
Účastnit se v sestupných aukcích s navýšením můžete stejně jako v sestupných aukcích v sekci SLEDOVANÉ
AUKCE a MOJE AUKCE.
Po použití filtru vpravo nahoře si můžete dle vámi zvolených kritérií najít sestupné aukce s navýšením,
které chcete sledovat.
Do seznamu MOJE AUKCE (nové) zařazujete aukci v seznam PROBIHAJÍCÍ AUKCE. Další činnosti jsou
shodné.
Jestliže aukce ještě nezačala, můžete se podívat na detail aukce, případně nastavit automatické pravidlo
obdobně jako u sestupných aukcí. Nastavit pravidlo lze pouze pro sestupnou fázi aukce.
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Po začátku sestupné aukce můžete kliknout na tlačítko akceptovat cenu, jestliže je tato cena pro vás
přijatelná.

Obrázek 32 Sestupné aukce s navýšením v seznamu

Po akceptaci ceny uvidíte v rámečku informace, zda vaše nabídka prozatím vítězí nebo ne. Tlačítko pro
akceptaci navýšené ceny je zašedlé do doby, než jiný zájemce nepřevýší vámi podanou nabídku nebo
neuplyne ochranný interval. Doba do konce aukce se zobrazuje vedle informativního hlášení.

Obrázek 33 Sestupné aukce s navýšením v seznamu

Po akceptaci ceny uvidíte v rámečku informace, zda vaše nabídka prozatím vítězí nebo ne, případně ji
můžete navýšit. Navýšit nabídku můžete i po kliknutí na detail aukce.

Obrázek 34 Detail sestupné aukce s navýšením

Po ukončení aukce uvidíte výsledek aukce. V případě, že jste zvítězili, obdržíte email s kupní smlouvou.

Obrázek 35 Informativní hlášení pro ukončení sestupné aukce s navýšením
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Po ukončení je aukce přesunuta mezi UZAVŘENÉ AUKCE. V detailu aukce jsou k dispozici dokumenty aukce
– protokol o vyhodnocení aukce pro všechny účastníky aukce, pro vítěze aukce kupní smlouva včetně
příloh.
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5 Obálková aukce
Základní pravidla:
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.
Vyhlašovatel 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).

5.1 Účast v obálkové aukci
V případě, že se rozhodnete účastnit vybrané obálkové aukce, vyberete tuto aukci v seznamu PROBÍHAJÍCÍ
AUKCE a přejdete do detailu aukce.

Obrázek 36 Detail obálkové aukce před zahájením

Před zahájením aukce nelze podávat ruční nabídky, lze pouze nastavit automatické podání nabídky.
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Pokud chcete nabídku podávat ručně, můžete podat vaši nabídku po zahájení aukce. Po stisknutí tlačítka
podat nabídku se vám objeví tabulka s informacemi o vaší poslední podané nabídce.
Pokud jste již nabídku podali a chcete ji stornovat, můžete to provést po kliknutí na volbu Stornovat.
Do ukončení aukce můžete opakovaně měnit podanou nabídku, do vyhodnocení bude vstupovat vždy
poslední podaná.

Obrázek 37 Storno nabídky v obálkové aukci

Po ukončení aukce uvidíte informace o výsledku aukce.

Obrázek 38 Informace o výsledku obálkové aukce

Stejně jako u výše uvedených aukcí je po uzavření obálkové aukce vygenerován protokol vyhodnocení
aukce a je zaslán všem zájemcům prostřednictvím emailové zprávy. Tyto dokumenty jsou současně
k dispozici v detailu uzavřené aukce.

5.2 Automatické podání nabídky v obálkové aukci
V případě, že aukce ještě nezačala, můžete nastavit automatické podání nabídky.
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Aplikace pak za vás v okamžiku zahájení aukce podá nabídku stejně tak jako byste podali nabídku přímo.
V případě podání nabídky ve shodné výši pomocí tohoto pravidla rozhoduje čas podání tohoto pravidla.
Podávaná nabídka musí být stejná nebo vyšší, než vyvolávací cena podle nastavení minimálního příhozu.

Obrázek 39 Nastavení pravidla pro obálkovou aukci
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6 Vzestupná aukce
Základní pravidla:
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. Vyhlašovatel
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.

6.1 Účast ve vzestupné aukci
V případě, že se rozhodnete účastnit vybrané vzestupné aukce, vyberete tuto aukci v seznamu PROBÍHAJÍCÍ
AUKCE a přejdete do detailu aukce.
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Obrázek 40 Detail vzestupné aukce

Pokud se budete chtít účastnit pod stejným přihlášením více vzestupných aukcí najednou, můžete využít
standardních funkcí, které nabízejí internetové prohlížeče. Pro Internet Explorer stiskněte CTRL + K –
duplikovat záložku.
V případě, kdy používáte prohlížeč Mozilla Firefox, můžete do nové záložky zkopírovat URL adresu, která
zobrazuje seznam probíhajících aukcí a vybrat jinou vzestupnou aukcí.
V případě, kdy používáte prohlížeč Google Chrome, můžete v záložce použít volbu Rozdvojit.

Obrázek 41 Duplikace záložky v Google Chrome

Vzestupná aukce má přesně definovaný termín ukončení aukce. V případě, kdy je podána nabídka
v posledních pěti minutách, tzv. ochranném intervalu, je aukce automaticky prodloužena o tento ochranný
interval. Počet prodloužení není omezen.

Podání nové nabídky se provádí zápisem nabízené ceny a potvrzení této hodnoty kliknutím na volbu Podat
nabídku.
Poté se zobrazují průběžné výsledky, zda uživatelem nabízená cena vítězí nebo existuje lepší nabídka.
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Obrázek 42 Detail podání nabídky

6.2 Nastavení automatických příhozů
Pokud se rozhodnete zvolit automatické příhozy, tj. necháte tedy za sebe přihazovat automat, platí, že
automat se vždy snaží převýšit poslední podanou nabídku jiného zájemce o dané navýšení, minimálně o 1
Kč, avšak nejvýše do vámi zvolené částky.
Příklad:
Aukce nevyžaduje minimální příhoz, takže postačí, když automat přehodí druhého účastníka vždy o 1 Kč/m3.
Pokud by byl v aukci stanoven minimální příhoz (100 Kč/m3, 500 Kč/m3 apod.), musí se účastníci přebíjet
minimálně o tuto hodnotu.
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Obrázek 43 Nastavení automatických příhozů ve vzestupné aukci

Po podání nabídky vidíte průběh aukce a podrobnosti o vaší poslední nabídce.
Pro správné pochopení chování automatického příhozu a podávání nabídky uvedeme ještě jeden příklad.
Zájemce má nastaveny automatické příhozy do výše např. 2500. V případě, kdy jiný zájemce podá nabídku
v této výši, automatický příhoz se již neprovede, protože další nabídka by převýšila stanovenou hranici
automatického příhozu.
V průběhu vzestupné aukce jsou zobrazovány průběžné informace o stavu podané nabídky.

Obrázek 44 Průběžný stav vzestupné aukce

Po ukončení aukce uvidíte jak vaši tak i výši vítězné nabídky.

6.3 Vzestupné aukce v seznamu
Účastnit se vzestupných můžete nově v sekci MOJE AUKCE.
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Po zařazení aukce mezi vámi sledované, které můžete provést v sekci Probíhající aukce kliknutím na ikonu
scénáře aukce, si můžete zobrazit MOJE AUKCE. Jestliže aukce ještě nezačala, můžete se podívat na
detail aukce, případně nastavit v detailu aukce automatické pravidlo.

Obrázek 45 Seznam moje aukce - vzestupná

Po začátku vzestupné aukce můžete kliknout na tlačítko podat nabídku. Zobrazí se vám formulář pro
zadání hodnoty vaší nabídky a podání nabídky potvrdíte. V případě, kdy je stanoven minimální příhoz, pak
je provedena kontrola. Jestliže není nová nabídka zvýšena alespoň o minimální příhoz, je uživateli
zobrazeno informativní hlášení a daná nabídka není podána.
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Obrázek 46 Podání nabídky vzestupné aukce v seznamu

Navýšit nabídku můžete i po kliknutí na detail aukce.
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Obrázek 47 Detail vzestupné aukce

Po ukončení aukce uvidíte výsledek aukce. V případě, že jste zvítězili, obdržíte email s kupní smlouvou.
Po ukončení je aukce přesunuta mezi UZAVŘENÉ AUKCE. V detailu aukce jsou k dispozici dokumenty aukce
– protokol o vyhodnocení aukce pro všechny účastníky aukce, pro vítěze aukce kupní smlouva včetně
příloh.
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