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 Aplikace je umístěna na webové adrese: http://www.aukcedrivi.cz 

 V horní pravé části obrazovky klikněte na odkaz „PŘIHLÁSIT SE“ 

 Zadejte Přihlašovací jméno (login) a heslo, které jste zadali při registraci a klikněte na tl. „Přihlásit“. 

 Uzavření vysouvacího okna Přihlášení provedete kliknutím na text „PŘIHLÁSIT SE“. 

 Po úspěšném přihlášení budete přesměrování do  „Správy svého uživatelského účtu“ 

Přihlášení registrovaného uživatele do aplikace 

http://www.aukcedrivi.cz
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 V  případě že jste zapomněli své přihlašovací údaje (přihlašovací jméno, nebo heslo) - klikněte na odkaz 
„Zapomněli jste heslo?“ 

 Zadejte e-mail, který jste uvedli v registraci a klikněte na tlačítko „Odeslat“ 

 Systém vygeneruje nové heslo a spolu s původním přihlašovacím jménem Vám jej zašle na uvedený 
email. 

 Zaslané nové heslo použijte pro přihlášení. 

 Následně si můžete heslo ve svém uživatelském účtu změnit 

Přihlášení registrovaného uživatele - Zapomenuté heslo 
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 Po celou dobu užívání aplikace se vám zobrazuje v horní časti  vaše přihlašovací jméno  

 Kliknutím na odkaz „Ohlásit se“ - budete ze systému odhlášeni a nebudou vám zpřístupněny informace o 
aukcích a váš uživatelský účet. 

Odhlášení  uživatele  
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Po úspěšném přihlášení budete přesměrování do  „Správy svého uživatelského účtu“ 

 V záložce „Moje údaje“ můžete v případě nastalých změn editovat své registrační údaje (vyjma obchodní-
ho názvu, IČ,DIČ a přihlašovacího jména).    

 Změnu obchodního názvu, IČ, DIČ a přihlašovacího jména může na žádost Uživatele změnit pouze Orga-
nizátor aukcí. 

Správa uživatelského účtu - Moje údaje  
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 V záložce „Změna hesla“ můžete změnit své přihlašovací heslo pro přihlášení do aplikace. 

 Napište nové heslo a tlačítkem „Odeslat“ požadavek odešlete. 

 Systém Vás odhlásí a vy se musíte přihlásit znova již s novým heslem. 

Správa uživatelského účtu - Změna hesla 
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 V záložce „Notifikátor“ můžete nastavit zasílání emailových zpráv o nově vypsaných aukcích na email, 
který jste zadali při registraci.   

 Pokud chcete zasílat zprávy, zatrhněte „Souhlasím se zasíláním emailů o nově vypsaných aukcích“ 

 Klikněte na požadovaný filtr ve sloupci „Nevybrané“ a dále kliknutím na pravou šipku přesuňte do sloupce 
„Vybrané“. Můžete vybrat: kraje, okresy, předměty aukce, sortimenty, kvality a dřeviny. 

 Opačným způsobem lze filtry vrátit do „Nevybraných“ 

Správa uživatelského účtu - Notifikátor 
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 V záložce „Smlouvy“ můžete prohlížet vygenerovanou Smlouvu o podmínkách a pravidlech účasti na 
elektronickou aukci dříví vč. Přílohy č.1. - Obchodní podmínky a pravidla elektronické aukce dříví.  

Správa uživatelského účtu - Smlouvy 
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 Zobrazí se seznam aktuálně běžících aukcí.  

 Kliknutím na „+ Podrobné vyhledávání“ se zobrazí panel s jednotlivými filtry, kde můžete výběrem ze se-
znamu zadat konkrétní hledané položky. Tlačítkem vyhledat se zobrazí aukce dle Vámi zadaného filtru. 
Pokud chcete hledání opakovat s jinými filtry klikněte na „Zobrazit vše“, zadejte filtry a klikněte znovu na 
tlačítko „Vyhledat“. Zavření panelu provedete kliknutím na „- Podrobné vyhledávání“. 

Aktuálně vypsané aukce - Podrobné vyhledávání 
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 Po kliknutí na odkaz „Zobrazit“ na stránce 
„Aktuálně vypsané aukce“ se přihlášeným 
uživatelům zobrazí detail vypsané aukce. 

 V levé horní části se nachází časové infor-
mace o aukci. V pravé  horní části pak in-
formace o probíhajícím přihazování. 

 Ve spodní části jsou detailní informace o 
probíhající aukci 

 U aukcí je zavedena tzv. ochranná lhůta. 
Ochranná lhůta je doba stanovená Organi-
zátorem. Tzn. dojde-li k příhozu v poslední 
minutě aukce, aukce se automaticky pro-
dlužuje o další 3 minuty a to opakovaně. V 
momentě, kdy v ochranné lhůtě nedojde k 
podání nabídky, bude aukce po uplynutí 
doby ochranné lhůty řádně ukončena.   

Detail aukce 
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 Po kliknutí na odkaz „Detail“ ve spod-
ní části stránky se přihlášeným uživa-
telům zobrazí podrobný popis před-
mětu aukce zadaný Vyhlašovatelem. 

 V případě zadání kvality - Cenová 
maska se také zobrazí tabulka s jed-
notlivými koeficienty dle jednotlivých 
tloušťkových tříd a kvalit. 

 V řádku Přílohy: se nachází zejména 
Specifické obchodní podmínky Vyhla-
šovatele, které si nezapomeňte pro-
studovat. 

 V případě, že Vyhlašovatel aukce ne-
přiložil svoje Specifické obchodní 
podmínky, platí pro prodej surového 
dříví Doporučená pravidla pro měření 
a třídění dříví v České republice 
2008. 

 

Detail aukce - Parametry aukce 



13 

 Po kliknutí na odkaz „Dodací a plat. podmínky“ ve spodní části stránky se přihlášeným uživatelům zobra-
zí informace o dodacích a platebních podmínkách vyhlášené aukce. 

Detail aukce - Dodací a platební podmínky 
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 Po kliknutí na odkaz „Kontakt na vyhlašovatele“ ve spodní části stránky se přihlášeným uživatelům zob-
razí kontaktní informace  na Vyhlašovatel aukce. 

Detail aukce - Kontakt na Vyhlašovatele aukce 
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 Po kliknutí na odkaz „Mapa“ 
ve spodní části stránky se 
přihlášeným uživatelům zob-
razí červený bod umístění 
skládky dříví, nebo místo od-
běru předmětu aukce. 

 

Výpočet vzdálenosti: 

 Do textového pole pod ma-
pou zadejte název obce 
(města), kam chcete před-
mět aukce dopravit a 
stiskněte tlačítko „Výpočet 
trasy“. 

 Následně Vám aplikace zvý-
razní optimální trasu přepra-
vy, vzdálenost a podrobný 
průběh trasy. 

 Přepravní vzdálenost je důle-
žitým faktorem kalkulace ná-
kupní ceny suroviny! 

Detail aukce - Mapa umístění předmětu aukce 
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 Po kliknutí na odkaz „Fotografie“ ve spodní části stránky se přihlášeným uživatelům zobrazí malé náhledy 
vložených fotografií předmětu aukce. Maximální počet vložených fotografií je 7. 

 Kliknutím na náhled fotografie, se zobrazí prohlížeč fotogalerie, kde jednotlivé fotografie posouváte stis-
kem tlačítka „Next“,,nebo „Prev“. Posouvací tlačítka se zobrazí po najetí myší na fotografii. 

 Ukončení prohlížení fotogalerie provedete kliknutím na „X“ ve spodní části fotogalerie. 

Detail aukce - Fotografie předmětu aukce 
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 Po kliknutí na odkaz „Kontakt na vítěze“ ve spodní části stránky se zobrazí kontaktní informace na vítěze 
aukce. 

 Tato informace je přístupná pouze Vyhlašovateli ukončené aukce. 

 Ostatním Uživatelům se tento údaj nezobrazuje. 

 U běžící aukcí se všem uživatelům zobrazí hláška 

Detail aukce - Kontakt na vítěze aukce 
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 Aukční nabídka s volbou Kup Teď je proces, kdy prodávající umožní 
alternativně kupujícím koupit zboží za předem stanovenou vyšší cenu, 
než je cena vyvolávací, a to bez soutěžení formou příhozů.  

 Nabídka s volbou KUP TEĎ je veřejným návrhem prodávajícího na uza-
vření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu KUP TEĎ. Kupní 
smlouva je uzavřena se Zájemcem, který jako první Vyhlašovateli potvr-
dí prostřednictvím systému že návrh kupní ceny KUP TEĎ přijímá. 

Detail aukce - KUP TEĎ 

 Cena KUP TEĎ je aktivní pouze do okamžiku 
prvního příhozu. 

 V okamžiku, kdy jakýkoli Zájemce v aukci přiho-
dí, cena KUP TEĎ, přestává být aktivní a již se 
nebude zobrazovat v detailu aukce. 

 Po kliknutí na tlačítko „Koupit“ se zobrazí dialog, 
kde budete dotázání zdali opravdu souhlasíte s 
kupní cenou KUP TEĎ -  výběrem možnosti 
ANO x NE. 

 Potvrzením ANO souhlasíte s cenou KUP TEĎ a 
jste povinen s Vyhlašovatelem uzavřít kupní 
smlouvu. 

 Tímto je aukce úspěšně ukončena.  
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 Před příhozem je nutné zatrhnout „Souhlasím 
s obchodními podmínkami vyhlašovate-
le“ (jedná se o specifické obchodní podmínky, 
které jsou uvedeny  v příloze aukce). Pokud 
nejsou přiloženy, platí Doporučená pravidla 
pro měření a třídění dříví v ČR 2008.  

 Veškeré ceny jsou uvedeny v CZK/MJ bez 
DPH 

 Šipkami vyberte hodnotu příhozu v rozsahu 5 
až 20 CZK/MJ. 

 Klikněte na tlačítko „Přihodit“ 

Detail aukce - Příhozy do aukce 

 Po kliknutí na tlačítko „Přihodit“ se zobrazí panel s Vaši současně 
nabízenou cenou CZK/MJ bez DPH a celkovou cenou Vaši nabídky 
za aukci. 

 Vložení nabídky do aukce provedete stiskem tlačítka „Vložit nabídku 
do aukce“. Tímto se Vaše nabídka stává závaznou a nelze ji storno-
vat ani snížit. 

 Stiskem tlačítka „Monitoring aukce“ zjistíte anonymní historii všech 
nabídek podaných do aukce. 

 V pravé horní části obrazovky je zobrazována vyvolávací cena, nej-
lepší nabídka, Vaše poslední nabídka a pořadí Vaši poslední nabíd-
ky. 
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 Při stisknutí tlačítka „Monitoring aukce“ se zobrazí okno s anonymní historií jednotlivých příhozů do aukce. 

 Pouze Vyhlašovatelům aukce je zobrazována informace o subjektu, který provedl příhoz. Zájemcům v 
aukci je tato informace skryta. 

Detail aukce - Monitoring aukce 
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 Vložení aukce provedete kliknu-
tím na odkaz „Vložit aukci“ v le-
vém panelu. 

 Otevře se okno Předmět auk-
ce, kde postupně z nabídky vy-
berte jednotlivé položky a do-
pište požadovaný text. 

 Pole označené červenou hvěz-
dičkou musí být vyplněny. V pří-
padě opomenutí vás upozorní 
hláška validátoru. 

 Rychlou nápovědu k jednotli-
vým polím vyvoláte najetím 
ukazatele myši na ikonu  

 Po vyplnění Předmětu aukce 
klikně- te na tlačítko další v 
dolní části tabulky. Tím 
přejdete do okna Množství a 

cena. 

 

Vyhlásit aukci - Předmět aukce 
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 Vyplňte množství (MJ) a vyberte druh MJ. 

 Vyplňte vyvolávací cenu předmětu aukce v CZK za MJ bez DPH 

 Můžete, ale nemusíte stanovit cenu KUP TEĎ. Aukční nabídka s volbou Kup Teď je proces, kdy prodávající 
umožní alternativně kupujícím koupit zboží za předem stanovenou cenu KUP TEĎ, bez soutěže formou příhozů 
k vyvolávací ceně. Cena Kup teď je aktivní do okamžiku prvního příhozu do aukce.   

 V okamžiku, kdy jakýkoli Zájemce v aukci přihodí, cena KUP TEĎ, přestává být aktivní a již se nebude zobrazo-
vat v detailu aukce. Zájemci mají možnost pouze navyšovat kupní cenu formou příhozů. 

 Zvolte sazbu DPH 

Vložit aukci - Množství a cena 
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 Při zadání kvality dříví „Cenová mas-
ka“ na listu „Předmět aukce“, se zde 
zobrazí tabulka pro vyplnění koefi-
cientů cenové masky.  

 Cenová maska slouží k prodeji celé-
ho souboru dříví různých kvalit a 
tloušťkových stupňů. 

 Vyvolávací cena vždy reprezentuje 
koeficient 1. 

 Cena dříví různé kvality dle tloušťko-
vých stupňů je určena součinem koe-
ficientu uvedeného v cenové masce 
a vyvolávací ceny. 

 Koeficienty se vyplňují na 2 des. mís-
ta.  
 

 

Vložit aukci - Množství a cena - Cenová maska 
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 Vyplňte jednotlivá pole formuláře. 

 Při zvolení kraje se zobrazí příslušné 
okresy konkrétního kraje.  

 Vyplňte název osady, obce, nebo města 
nejblíže k místu nakládky předmětu auk-
ce. Poloha osady (obce, města) se auto-
maticky zanese do mapy Google. Ná-
sledně klikněte na odkaz „Zanést polohu 
místa do mapy - otevře se okno z ma-
pou, kde upřesníte polohu - viz následu-
jící stránka.  

 Vyplňte ostatní pole 

 Pod textovým polem „Poznámky k dodá-
ní“ vidíte zbývající počet znaků, který 
můžete do text. pole napsat. 

 Pokračujte stiskem tlačítka „Další“ 

 

Vložit aukci - Dodací podmínky 
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 Po kliknutí na odkaz „Zanést polohu do mapy“ se zobrazí okno s mapou Google. 

 Zde vidíte červený bod, který znázorňuje místo vámi zadané osady (obce, města) 

 Pro bližší určení polohy umístění předmětu aukce si mapu můžete zvětšit a přetažením myší červený bod 
přesuňte na přesnou polohu umístění předmětu aukce.  Mapu zavřete klikem na křížek v horní pravé části. 

Vložit aukci - Dodací podmínky - Zanést polohu místa nakládky do mapy 
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 Vyplňte požadovaná pole formuláře 

 Můžete vložit další upřesnění k platebním podmínkám - Poznámky k platebním podmínkám. 

 Pokračujte stiskem tlačítka „Další“ 

Vložit aukci - Platební podmínky 
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Nejprve vyberte soubor (fotografii), stiskem tlačítka „Vybrat“, který máte uložen v PC. Vyčkejte až se soubor nač-
te a vložte stiskem tlačítka „ Nahrát …“ 

Vložení přílohy: 

 Můžete vložit až 7 příloh ve formátu (*doc; *xls; *pdf; *zip; *rar) o velikosti každé do 1 MB. Pokup chcete na-
bízet dříví s vlastními obchodními podmínkami, musíte tyto podmínky ke každé aukci vložit formou přílohy. 
Pokud vlastní obchodní podmínky nevložíte, platí Obecná pravidla sortimentace a měření dříví  v ČR 2008. 

Vložení fotografií: 

Můžete vložit až 7 fotografií ve formátu (*jpg; *bmp; *gif; *png) o velikosti každé do 1 MB. 

Vložit aukci - Přílohy a fotografie 
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 Kliknutím na obrázek kalendáře se zobrazí kalendář, kde vyberte požadovaný datum začátku aukce. 

 Vyplňte hodiny a minuty začátku aukce na 2 místa. 

 Vyberte požadovanou dobu trvání aukce v rozmezí 1 až 20 dní. 

 Tlačítkem „Zveřejnit aukci“ aukci zveřejníte. Již nebudete mít možnost ji upravit, nebo smazat. Stává se po 
celou dobu trvání závaznou. V aktuálně vyhlášených aukcí se zobrazí v čase zadaného začátku aukce. 

 Vyhlášenou aukci najdete na stránce „Moje aukce“. 

 Místo zveřejnění aukce máte možnost aukci pouze uložit a nezveřejňovat. Tato aukce nebude zveřejněna. 
Najdete ji na stránce „Moje aukce“, kde ji můžete následně načíst, upravit a zveřejnit, nebo smazat. 

Vložit aukci - Zahájení aukce, doba trvání aukce 
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Na této stránce se zobrazují veškeré aukce, které jste vypsali. Sloupec „Stav Aukce“ informuje o aktuálním stavu aukce. 

Běžící : Aukci nemůžete upravovat. Stornovat aukci může pouze Organizátor dle ustanovení Smlouvy a OP. 

Ukončená : Do aukce nelze podávat nabídky. Po ukončení aukce je vítěznému Zájemci a Vyhlašovateli zaslána zpráva s oznáme-
ním o skončení aukce a výsledku aukce. 

Stornovaná : Aukce, která byla na žádost Vyhlašovatele, nebo z iniciativy Organizátora, Organizátorem stornována - viz ustanove-
ní Smlouvy a OP. 

Rozpracovaná : Aukce, které jste vyplnili, ale zatím neodeslali do aukce. K rozpracovaným aukcím se lze kdykoliv vrátit, upravo-
vat je, vymazat, nebo odeslat do aukce. Režim rozpracované aukce lze využít jako zkušební test vyhlášení aukce. 

Naplánovaná : Odeslaná aukce, která čeká na čas zahájení. 

Prošlá : Ukončená aukce, do které nebyly podány žádné nabídky. Aukce nemá vítěze. 

Moje aukce 
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Přehled vyhlášených aukcí za zvolené období. 

Pro účely splnění povinnosti  partnerů LČR je zde k dispozici export dat o vyhlášených aukcí do xls souboru za zvolené období. 

 Výběrem z kalendáře zvolte počátek a konec období  za které chcete export  dat o vyhlášených aukcí provést. 

 Klikněte na tlačítko „Exportovat do xls souboru“. 

 Objeví se dialog pro uložení vyexportovaných dat do PC. Zvolte cestu a uložte do počítače. 

Předmětem exportovaných dat jsou : název, sídlo a doména elektronické aukce, údaje o Vyhlašovateli, datum uskutečnění nabídky  aukce, 
číslo aukce, objem nabídnutého dříví v m3, parita obchodu, dřevina, jak.třída, jakost, tl.stupeň, nabídková cena Kč bez DPH, údaje o uzavření 
obchodu (stav aukce), % uskutečněného  prodeje. 

Moje aukce - export do xls souboru 
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Zde se nachází seznam všech aukcí, do kterých jste odeslali nabídku. 

Sloupec „Stav nabídky“ informuje o aktuálním stavu Vaši nabídky v aukci. 

Vítězná : Ukončená aukce, v které se Vaše nabídka stala vítěznou. 

Nevítězná : Ukončená aukce, v které se Vaše nabídka stala nevítěznou. (U běžících aukcí se Vaše nabídka 
zobrazuje vždy jako Nevítězná. Aktuální pořadí a výši Vaši nabídky zjistíte v detailu aukce stiskem tlačítka Moni-
toring aukce.) 

Stornovaná : Jde o nabídku podanou do aukce, která byla Organizátorem stornována. Do aukce již nelze podá-
vat nabídky. Všechny stávající nabídky jsou ve stornované aukci zrušeny. 

Moje nabídky 
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 Zde se zobrazují všechny zprávy, které jsou Organizátorem zasílány v souvislosti s děním v aplikaci (např. 
informace o změně Obchodních podmínek, informace o aukcích stornovaných Organizátorem, informační 
zprávy Organizátora apod.) 

 Zprávy o vypsaných aukcích (tzv. notifikátory), které jste si nastavili ve svém uživatelském účtu, jsou auto-
maticky zasílány pouze na e-mail, který jste uvedli při registraci. 

 Kliknutím na ikonu ve sloupci „Zobrazit zprávu“ se zpráva zobrazí. 

 Kliknutím na zelenou šipku ve sloupci „Přesunout“ se zpráva přesune ze složky „Nepřečtené zprávy“ do 
složky „Přečtené zprávy“. 

Zaslané zprávy 
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 Prostřednictvím našeho formuláře můžete zaslat svým 
obchodním partnerům "Oznámení o záměru obchodovat 
dříví, dřevní produkty prostřednictvím elektronické aukce 
dříví na portále aukcedrivi.cz" 

 Vaše kontaktní údaje jsou předvyplněny údaji z registrač-
ního formuláře. Můžete je také upravit. 

 Hlavní text zprávy je již naformulovaný - nemůžete ho 
upravovat. 

 Do textového pole "Doplňující text zprávy" můžete dopsat 
vlastní text. 

 Do textového pole "Adresáti" napište emailovou adresu 
adresáta (obchodního partnera) a stistkěte "Přidat email 
adresáta". Takto můžete přidat neomezený počet adresá-
tů. 

 Odebrání omylem přidané emailové adresy: Klikněte na 
odebíraný e-mail a zvolte "Odstranit email adresáta ze 
seznamu". 

 Pole označená * musí být vyplněna ! 

 Kliknutím na tlačítko „Odeslat zprávu“ se zpráva odešle 
všem adresátům. 

Zaslat oznámení 
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Děkujeme za váš zájem o obchodování formou  

 

ELEKTRONICKÉ AUKCE DŘÍVÍ NA PORTÁLE 

 

www.aukcedrivi.cz 

 

 
Bližší informace 

Bohemia Brethren, s.r.o. 

Milan Bečvář 

tel. (+420) 602 267 734 

E-mail: info@aukcedrivi.cz 

 

http://www.aukcedrivi.cz
mailto:info@aukcedrivi.cz

