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REGISTRACE
UŽIVATELE



Do webového prohlížeče
zadejte doménu
www.portalaukci.cz

Klikněte na ikonu “Registrace”
v pravém horním rohu.

REGISTRACE

http://portalaukci.cz/


REGISTRACE

Vyberte možnost 
“Chci koupit”   

Zvolte   typ subjektu, za který
budete nakupovat.

http://portalaukci.cz/


Pokud  zvolíte  možnost
FO (OSVČ)/Osoba (nepodnikatel)
stránka bude vypadat takto:

REGISTRACE



Důležité
upozornění

Pravdivě vyplňte všechny povinné pole
označené hvězdičkou. Pole neoznačená
hvězdičkou jsou nepovinná.

Nezapomeňte si přečíst a následně
zaškrtnout obchodní podmínky a 
 zásady zpracování osobních údajů.

Pokud budete mít vše pravdivě a
správně vyplněno, klikněte na tlačítko 
“odeslat registraci”.

REGISTRACE



REGISTRACE

Tímto   je   Vaše   registrace
dokončena!

Přijde Vám nazadanou
emailovou adresu při registraci
potvrzovací email.

Pro aktivaci účtu klikněte na
"odkaz".

Následně klikněte  na  tlačítko  
“ZPĚT  NA  PORTÁL AUKCÍ”

Pokud Vám aktivační odkaz
nefunguje, postupujte následovně.....



REGISTRACE

Tímto   je   Vaše   registrace
dokončena!

Přijde Vám na zadanou
emailovou adresu při registraci
potvrzovací e-mail.

Pro aktivaci účtu zkopírujte
Aktivační klíč, který vložíte do 
formuláře a potvrďte aktivaci
účtu.

Následně klikněte  na  tlačítko  
“ZPĚT  NA  PORTÁL AUKCÍ”



REGISTRACE

Vaše
registrace
je hotová....



PŘIHLÁŠENÍ
UŽIVATELE

A
ZAKÁZKY



V uživatelském účtu, klikněte
na tlačítko "Moje účast" a
zvolte "Nové zakázky“.

ÚČET UŽIVATELE

http://portalaukci.cz/


Vyberte zakázku, které se
chcete účastnit a to tak, že
kliknete na tlačítko 
„odeslat žádost k účasti“.

V případě, že splníte podmínky
v účasti budete
poskytovatelem aukce
schváleni. O tomto schválení
Vám přijde potvrzovací email.

Následně můžete vstoupit do
aukční síně. 

ÚČET UŽIVATELE



Připojení a internet
Nezapomeňte zkontrolovat Vaše připojení a
dospupnost internetu na Vašem zařízení

ÚČET UŽIVATELE



DOPORUČENÍ
PRO ÚČASTNÍKY
AUKCE

Nedoporučuje se účast v aukci na mobilních
zařízeních (mobil, tablet a podobně).
Může docházet ke zpoždění času aukce ve
Vašem prohlížeči, doporučujeme častější
aktualizaci stránky s aukcí. 
Pokud vám nic jiného nezbývá,
doporučujeme vypnout spořič dat.

MOBILNÍ
TELEFONY

ÚČET UŽIVATELE



DOPORUČENÍ
PRO ÚČASTNÍKY
AUKCE

Pokud je učiněn příhoz 2 minuty před
koncem aukce, čas aukce se prodlužuje od 2
minuty, takto se aukce může prodlužovat až
do pevného konce aukce (bez navýšení času
po příhozu).

KONEC
AUKCE

ÚČET UŽIVATELE



DOPORUČENÍ
PRO ÚČASTNÍKY
AUKCE

Nečekejte s příhozem na poslední vteřiny,
každý používá jiný internetový prohlížeč a
má jinou rychlost připojení, zpracování
vašeho příhozu může trvat i 2 vteřiny
(doprava vašeho paketu dat k serveru)

PŘÍHOZ

ÚČET UŽIVATELE



DOPORUČENÍ
PRO ÚČASTNÍKY
AUKCE

Doporučujeme refresh (aktualizovat
tlačítkem F5) okna prohlížeče s aukcí v
případě, že jste opustili prohlížeč popř.
záložku prohlížeče. Může docházet ke
zpoždění času aukce ve vašem prohlížeči vůči
serverovému času aukce v řádech vteřin. 

AKTUALIZACE
PROHLÍŽEČE

ÚČET UŽIVATELE



REGISTRACE

PŘIHLÁŠENÍ NA AUKCI

SPLNĚNÍ PODMÍNEK ZE STRANY
POSKYTOVATELE AUKCE

KROK ZA KROKEM

ČASOVÁ OSA

ZKUŠEBNÍ KOLO
příhozy ve zkušebním kole nemají žádný
vliv na následné soutěžní kolo,
• zkušební kolo je ukončeno v den před
začátkem aukce ve 23:59 hod.

SOUTĚŽNÍ KOLO

poskytovatel zkontroluje, jestli splňujete
podmínky dané Pravidly, jestli jste včas
složili Kauci a jestli máte správně vyplněné
dokumenty. Pokud je vše v pořádku,
budete vpuštěni do aukční síně.

ÚČET UŽIVATELE



Nepoužívejte pokud
nemusíte, mobilní zařízení

Nečekejte s příhozem na
poslední vteřiny

Zkontrolujte Vaše připojení

NEZAPOMEŇTE

www.portalaukci.cz

http://portalaukci.cz/


Portál Aukcí, s.r.o.
SÍDLO SPOLEČNOSTI
V Olšinách 2300/75
101 00 Praha 10 - Strašnice

E-MAIL ADDRESS
info@portalaukci.cz

www.portalaukci.cz

http://portalaukci.cz/
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