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1. Základní zásady nákupu v aukci
Zájemce o účast v aukci je povinen se nejprve seznámit s Aukčním řádem systému Prodej-aukcí.cz. Pokud souhlasí
s Aukčním řádem systému Prodej-aukcí.cz a má zájem se jako kupující - účastník aukce zúčastnit elektronických aukcí
konaných prostřednictví systému Prodej-aukcí.cz, musí se nejprve do tohoto systému registrovat svojí jednoznačnou
identifikací a prohlášením formou Registračního formuláře.
Žadatel tento Registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený Registrační formulář musí
být žadatelem:
- podepsán úředně ověřeným podpisem a v listinné podobě zaslán poštou na Adresu provozovatele; v případě,
že žadatelem jsou manželé, potom musí být úředně ověřen podpisy obou manželů, protože manželé nabývají
předmět Aukce do SJM (společné jmění manželů);
nebo
- v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT (na České poště, s.p. nebo městském
či obecním úřadu) a zde si nechat provést autorizovanou konverzi tohoto listinného dokumentu – úředně
ověřeného Registračního formuláře do elektronické podoby a tento elektronický dokument odeslat emailem
na info@prodej-aukci.cz
nebo
- podepsán a naskenován do pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem
s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf
dokument musí být zaslán emailem na info@prodej-aukci.cz.
O provedené registraci a Aktivaci služeb bude Uživatel vyrozuměn do 3 pracovních dnů Provozovatelem
emailem na emailovou adresu, kterou žadatel uvedl při registraci.

Postup nákupu v aukci:
1. Ověřte si, že máte spolehlivé připojení na Internet, a to rychlost stahovaní minimálně 4Mb/s s dostatečnou rychlou
odezvou (do 200ms) a 0% ztrátou paketu.
2. Zaregistrujte se jako ÚČASTNÍK AUKCE a proveďte aktivaci v systému Prodej-aukcí.cz, protože pouze
registrovaný a aktivovaný uživatel se může stát účastníkem v aukci a nakupovat v aukci. Je tedy třeba se nejprve do
systému Prodej-aukcí.cz zaregistrovat a stát se jejím aktivním uživatelem (viz výše uvedený popis postupu registrace).
V případě společné účasti několika osob na aukci, které mají zájem koupit předmět aukce do společného
vlastnictví a každá z těchto osob by se stala spoluvlastníkem předmětu aukce dle předem uzavřené dohody (např. dvě
fyzické osoby mají zájem koupit nemovitost každý do spoluvlastnického podílu ½), je třeba kontaktovat
Provozovatele, který sdělí těmto zájemců postup Registrace a poskytne jim vzorové smlouvy nutné pro jejich společnou
účast v aukci jako společný účastník aukce.
3. V sekci Vyhlášené aukce jsou zobrazeny všechny aukce, které jsou vyhlášeny prostřednictvím systému Prodejaukcí.cz.
4. Vyberte si aukci podle Vašeho zájmu o předmět aukce (nemovitost, movité věci aj.), která Vás zajímá. Je možné
přitom využít i funkce vyhledávání či umístění předmětu aukce v jednotlivých krajích.
5. Seznamte se všemi informacemi a dokumenty v kartě aukce, které jsou k dispozici po pokliknutí na název aukce.
Kromě základních údajů týkajících se identifikace aukce, zahájení a ukončení aukce, organizátora aukce, ceny
předmětu aukce (odhadnutá či zjištěná cena), nejnižšího podání, minimálního příhozu aj. jsou zde k dispozici i kompletní
informace o předmětu aukce, které poskytl navrhovatel aukce. Zejména se jedná o Aukční vyhlášku a další dokumenty,
např. Znalecký posudek na předmět aukce.
6. Přihlaste se do systému Prodej-aukcí.cz Vaším uživatelským jménem a heslem, které jste si zvolili při Vaší
registraci. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, je možné ho získat pomocí funkce Zapomenuté heslo.
7. Zaregistrujte se do aukce rozkliknutí Vámi vybrané vyhlášené aukce, kde se Vám objeví jako registrovanému a
aktivovanému uživateli systému Prodej-aukcí.cz nabídka Zúčastnit se aukce jako:



Účastník aukce
Účastník aukce s předkupním právem

8. Uhraďte aukční jistotu, čímž splníte základní povinnost účastníka aukce a pokliknutím na tlačítko Účastník nebo
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Účastník s předkupním právem proveďte registraci do aukce. Současně tímto úkonem jako účastník aukce čestně
prohlašujete, že splňujete všechny podmínky Vaší účasti v této aukci a nejste osobou vyloučenou z této aukce.
9. Proveďte úhradu aukční jistoty a registraci do aukce co nejdříve, protože organizátor aukce si musí ověřit splnění
podmínek Vaší účasti v aukci, zejména pak došlou úhradu aukční jistoty na jeho účet. Pokud jste účastník aukce
s předkupním právem, kontaktujte organizátora aukce pro prokázání této skutečnosti.
10. Pokud se nestihnete do aukce zaregistrovat před jejím zahájením, nemůžete na této aukci činit podání a aukci
budete moci sledovat pouze jako divák, včetně průběhu licitace na této aukci, jako kterýkoliv jiný uživatel Internetu.
11. Potvrzení registrace do aukce - O skutečnosti, že jste byl zapsán do aukce jako uživatel aukce nebo jako uživatel
aukce s předkupním právem budete informován emailem okamžitě po Vašem zápisu do aukce organizátorem aukce.
Pokud tento potvrzující email nedostanete, je třeba ještě před zahájením aukce kontaktovat organizátora aukce, aby
Vás do aukce zapsal.
12. Ověření zápisu do aukce – Další možností, jak se přesvědčit, že jste zapsán do aukce je, že po přihlášení se do
AS Vaším uživatelským jménem a heslem a rozkliknutím Vámi vybrané vyhlášené aukce se Vám objeví pouze nabídka
(tlačítko) Odhlásit se z aukce. Toto tlačítko slouží k tomu, že se z této aukce odhlásíte jako její účastník a nemáte
zájem na této aukci činit podání – nakupovat.
13. V čase zahájení aukce se statut aukce Vyhlášená změní na její statut Probíhající. Současně je Vám zaslán email,
který Vás informuje o zahájení aukce a vyzývá Vás, abyste činil Vaše podání na této aukci. Pro přihlášené účastníky
aukce či účastníky aukce s předkupním právem se v čase zahájení aukce objeví dialog pro licitaci na aukci tím, že
se jim nabídne vždy nejnižší možné další platné podání. Po kontrole této částky v Kč stačí pouze odkliknout systémem
nabízenou částku Vašeho podání na aukci. V případě účastníka aukce s předkupním právem, systém nabídne možnost
dorovnat platné podání, pokud již toto podání neučinil jiný účastník aukce s předkupním právem jako první.
14. Sledujte průběh licitace na aukci v kartě aukce v záložce Podání. Každé nové podání je zde zaznamenáno a je
veřejně přístupné všem uživatelům Internetu. Kromě sledování průběhu licitace je indikován zbývající čas do ukončení
aukce. Pokud tento čas „neběží“ nebo nemůžete učinit Podání, je třeba si ověřit připojení na Internet a provést
aktualizaci této stránky. Ručně lze to provést funkcí Aktualizace načtené stránky, kde tato funkce je k dispozici
u všech Internetových prohlížečích. Pokud je Vaše podání převýšeno jiným účastníkem aukce, jste o této skutečnosti
informováni i emailem.
15. Pokud v posledních pěti minutách před ukončením aukce nikdo z účastníků aukce neučiní podání, je aukce
ukončena v čase ukončení aukce. Pokud někdo z účastníků aukce učiní podání v posledních pěti minutách před
ukončením aukce, čas ukončení aukce se posune o pět minut.
16. Ve třetí minutě před Časem ukončením aukce se objeví v AS výzva Poprvé. Po minutě se objeví v AS výzva
Podruhé. Po další minutě se objeví v AS upozornění: „Neučiní-li někdo z účastníků aukce podání vyšší než bylo podání
učiněné naposled účastníkem aukce (identifikátor účastníka aukce), bude mu udělen příklep“. Po další minutě se objeví
v AS výzva Potřetí. Poté dojde k ukončení možnosti činit Podání na této Aukci a o této skutečnosti je i informován každý
z Účastníků aukce emailem.
17. Po výzvě Potřetí a kontrole dostupnosti AS se objeví hláška o udělení příklepu účastníkovi aukce s nejvyšším
podáním na aukci - vítězi aukce.
18. Vítěz aukce je povinen dle aukční vyhlášky na výzvu navrhovatele aukce uzavřít smlouvu a řádně a včas uhradit
aukční cenu.
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2. Registrace
Pro nákup v aukci se musíte registrovat do portálu Prodej-aukcí.cz jako Účastník aukce. Podrobný popis je obsažen
v Akčním řádu. V pravém horním rohu pokliknutím na registrace se objeví dialog:

Vyberte si prosím, zdali budete nakupovat v aukci jako Účastník aukce – Fyzická, Právnická osoba nebo Manželé.
V případě společné registrace osob, které mají zájem o společné nabytí vlastnického práva k Předmětu aukce, je
třeba kontaktovat Provozovatele.
Po volbě typu Účastníka aukce se Vám nabídne dialog pro vložení Vašich Identifikačních údajů. Tak např. pro fyzickou
osobu máme:
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a konečně pokliknutím na tlačítko Registrovat se

jsou uložená data odeslána na portál Prodej-aukcí.cz.
Na emailovou adresu žadatele je zaslán registrační link pro ověření údajů a vygenerovaný Registrační formulář.
Žadatel tento Registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený Registrační formulář musí
být žadatelem:
 podepsán úředně ověřeným podpisem a v listinné podobě zaslán poštou na Adresu provozovatele; v případě,
že žadatelem jsou manželé, potom musí být úředně ověřen podpisy obou manželů, protože manželé nabývají
předmět Aukce do SJM (společné jmění manželů);
nebo
 v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT České pošty, s.p. a zde si nechat
provést autorizovanou konverzi tohoto listinného dokumentu – úředně ověřeného Registračního formuláře do
elektronické podoby a tento elektronický dokument odeslat emailem na info@prodej-aukci.cz.
nebo
 podepsán a naskenován do pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem s
jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf
dokument musí být zaslán emailem na info@prodej-aukci.cz.
5
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O provedené registraci a Aktivaci služeb bude Uživatel vyrozuměn Provozovatelem emailem na emailovou adresu,
kterou žadatel uvedl při registraci.
Žadatel o registraci tedy obdrží na svůj email zprávu:

6

© 2012 BFT Management, a.s. (verze 26-6-2015)

3. Zapomenuté heslo
Jestliže zapomenete Vaše heslo do portálu Prodej-aukcí.cz, potom je možné využít funkci zapomenuté heslo:

Objeví se dialog:

a na Váš email je Vám zasláno nové vygenerované heslo:
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4. Vyhledávání aukce

4.1. Vyhledávání ve vyhlášených aukcích
Pro základní vyhledávání podle ID Aukce nebo řetězce znaků v názvu aukce je možné využít dialog v horní levé liště
home page, kde do okénka hledat aukci vložíme požadované ID aukce nebo řetězec znaků z názvu aukce:

Systém potom zobrazí Vámi zadanou aukci, popř. se objeví výsledek Žádné aukce k dispozici.
Další možností vyhledávání ve vyhlášených aukcích je vstup do sekce Vyhlášené aukce a vyhledávání přímo v této
sekci, popř. přímo v podsekci Kategorie aukce (např. Rodinný dům):

4.2. Vyhledávání v probíhajících, odročených a archivovaných aukcích
Postup při vyhledávání probíhající, odročené nebo archivované aukce je analogický výše uvedenému postupu. Pokud
chceme vyhledat probíhající aukci dle jejího ID Aukce nebo řetězce znaků v názvu aukce, potom vstoupíme do sekce
Probíhající aukce a objeví se nám stejný dialog pro vyhledávání, jako v případě vyhlášených aukcí.

8

© 2012 BFT Management, a.s. (verze 26-6-2015)

5. Nákup v aukci
V aukci je možné nakupovat pouze ty nemovitosti, movité věci, práva a cenné papíry, které jsou předmětem aukcí
v sekci Vyhlášené aukce.
Pokud nás zaujala v seznamu Vyhlášené aukce např. Prodej rozestavěného RD u Lipna,

potom pokliknutím na její název Prodej rozestavěného RD u Lipna se objeví kompletní informace o této aukci. Další
informace o aukci se „skrývají“ v jednotlivých záložkách karty aukce, včetně aukční vyhlášky a další dokumentace,
kterou poskytl organizátor aukce.
Protože jsme se přihlásili jako registrovaný a aktivovaný uživatel Kupec1 do systému Prodej-aukcí.cz, můžeme se
přímo do této aukce přihlásit jako Účastník aukce či jako Účastník aukce s předkupním právem.

Z aukce je možné se odhlásit tlačítkem Odhlásit se z aukce. Po přihlášení se do systému Prodej - aukcí.cz
uživatelským jménem a heslem a rozkliknutím vybrané vyhlášené aukce se objeví tlačítko Odhlásit se z aukce..
Pokliknutím na toto tlačítko se zapsaný účastník aukce odhlásí z aukce. Poté již se tento účastník nemůže účastnit
aukce a je mu složená aukční jistota neprodleně vrácena.
Tlačítko Odhlásit se z aukce je uživateli k dispozici, pokud si do zahájení aukce rozmyslí svoji účast v aukci, popř. si
omylem vybral aukci, ve které nehodlá „nakupovat“. V případě, že omylem toto tlačítko stiskne, ale přesto se chce této
aukce účastnit, musí se znovu přihlásit do aukce (viz dále).
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Po schválení zájemce o účast v aukci organizátorem aukce obdrží účastník aukce email s potvrzením, že byl zapsán
jako účastník aukce:
Tímto Vám potvrzujeme, že jste byl organizátorem aukce zapsán jako "Účastník aukce" do
seznamu účastníků aukce Prodej rozestavěného RD u Lipna, která se bude konat na
www.prodej-aukci.cz.
Support tým Prodej-aukcí
popř. jak účastník aukce s předkupním právem:
Tímto Vám potvrzujeme, že jste byl organizátorem aukce zapsán jako "Účastník aukce
s předkupním právem" do seznamu účastníků aukce Prodej rozestavěného RD u Lipna, která
se bude konat na www.prodej-aukci.cz.
Support tým Prodej-aukcí
Pokud např. organizátor aukce odmítne zapsat žadatele Kuppec2 do aukce, potom, tento žadatel obdrží od organizátora
aukce email:
Tímto Vám sdělujeme, že Vaše žádost o účast v aukci Prodej rozestavěného RD u Lipna,
která se bude konat na www.prodej-aukci.cz, nebyla organizátorem aukce přijata. V
případě, že nesouhlasíte, kontaktujte organizátora aukce, který výše uvedenou aukci
vyhlásil.
Support tým Prodej-aukcí
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V čase zahájení aukce obdrží všichni její účastníci email o zahájení aukce jako výzvu licitátora k činění nabídek:
Zahajuje se elektronická aukce Prodej rozestavěného RD u Lipna
Předmět aukce: viz Aukční vyhláška
Odhadnutá cena: 1,250,000
Vyvolávací cena (Nejnižší podání): 760,000
Minimální příhoz: 10,000
Podrobné informace o aukci jsou k dispozici zde
Tímto se vyzývají účastníci aukce k podávání nabídek na této aukci na www.prodejaukci.cz v sekci Probíhající aukce.
Support tým Prodej-aukcí
a účastníkům aukce se objeví dialog Podání s nabídkou nejnižšího možného platného podání na aukci. Při zahájení
aukce je to vždy na úrovni nejnižšího podání:

Pokud účastník aukce Jiří Kupec3 s aukčním číslem 7200 chce učinit podání ve výši nejnižšího podání, zkontroluje si
výši nabízeného podání systémem Prodej-aukcí.cz a pokliknutím na tlačítko Odeslat učiní své podání.
Jeho podání zaznamená systém Prodej-aukcí.cz a je vidět pro všechny uživatele Internetu.
V průběhu licitace však účastník č.7201 má předkupní právo (je vyznačeno vždy červeným písmem P) dorovnal a
následně účastník č. 7200 opět navýšil své podání.
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Průběh licitace je potom zaznamenáno v záložce Podání v kartě aukce:

Pokud je podání učiněné účastníkem aukce překonáno jiným účastníkem aukce, obdrží tento účastník email:
Vaše podání v aukci Prodej rozestavěného RD u Lipna bylo převýšeno jiným účastníkem
aukce.
Support tým Prodej-aukcí
Poslední 3 minuty před ukončením aukce se objeví výzva Poprvé s výší platného podání:

12

© 2012 BFT Management, a.s. (verze 26-6-2015)

Po minutě se objeví výzva Podruhé:

Po další minutě se zobrazí upozornění:
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Protože nebylo učiněno během posledních 5 minut před ukončením aukce žádné podání, nebyla tato aukce prodloužena
o dalších 5 minut (viz podrobně Aukční řád).
V čase ukončení aukce se zobrazí výzva Potřetí s výší platného podání a identifikačním číslem uživatele, který podal
poslední platné podání a po kontrole dostupnosti se udělí příklep:
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Po zobrazení poslední výzvy není možno činit podání a každý účastník aukce je informován emailem o konci aukce.
Tímto se Vám oznamuje ukončení aukce Prodej rozestavěného RD u Lipna, konané na
www.prodej-aukci.cz, včetně ukončení podávání nabídek v této aukci.
Support tým Prodej-aukcí
a udělení příklepu pro účastníka č. 7200 :
Tímto Vám oznamujeme, že Vám byl udělen příklep v aukci Prodej rozestavěného RD u
Lipna, konané na www.prodej-aukci.cz.
Support tým Prodej-aukcí
což je i současně zobrazeno na portálu Prodej-aukcí.cz.
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