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1. Úvod

Tato p�íru�ka popisuje pou�ívání elektronického systému NECHELA, kter� byl vytvo�en 
v rámci „Pilotního projektu �e�ícího vyu�ití dosud nespot�ebovan�ch chemick�ch látek 
a p�ípravk� v souladu s opat�ením �. 4 usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 �. 1076 
o Systémov�ch opat�eních k p�edcházení ne�ádoucím situacím v souvislosti 
s nezákonn�m nakládáním s chemick�mi látkami a odpady“. Jedná se o systém  
umo��ující nabízení nespot�ebovan�ch chemick�ch látek a p�ípravk�, a obchodování 
s nimi, a to elektronickou formou a burzovním auk�ním zp�sobem.
P�íru�ka je koncipována tak, aby s její pomocí u�ivatelé systému dokázali prohlí�et 
vlo�ená data, vkládat nové nabídky, podávat pokyny k zobchodování, p�ihla�ovat se do 
vyhlá�en�ch aukcí a kone�n	 také vstupovat do b	�ících aukcí a aktivn	 v nich p�sobit. 
P�íru�ka se detailn	 nezab�vá �innostmi zaji�
ovan�mi v celém procesu burzou. Ani 
detailn	 nepopisuje �innosti dohodc� a maklé��, kte�í jsou sty�n�m bodem mezi u�ivateli 
a burzou a kte�í jsou burzou �koleni a licencováni.

Elektronick� systém NECHELA je zalo�en na webov�ch technologiích. V souladu se 
sou�asn�mi trendy  se do n	j p�istupuje prost�ednictvím sít	 internet a b	�ného webového 
prohlí�e�e, co� zaru�uje standardní po�adavky na technické vybavení u�ivatel� a s tím 
spojenou �irokou dostupnost pro zainteresovanou ve�ejnost. K samotnému základnímu 
vyu�ívání systému není na stran	 u�ivatele pot�eba nic víc ne� po�íta� s p�ipojením 
k internetu a s nainstalovan�m webov�m prohlí�e�em Mozilla Firefox (od verze 2), 
Microsoft Internet Explorer (od verze 6) nebo Safari (od verze 3).

2. U�ivatelské role

Ka�d� u�ivatel má v systému jednu z mo�n�ch u�ivatelsk�ch rolí a ka�dá role se od 
ostatních rolí odli�uje n	kter�mi dostupn�mi funkcionalitami.

• Ve�ejn� u�ivatel (nep�ihlá�en� u�ivatel) je u�ivatel, kter� do systému není p�ihlá�en 
- tedy kter�koliv náv�t	vník úvodní webové stránky  aplikace. Ve�ejn� náv�t	vník má 
mo�nost prohlí�et údaje o nabízen�ch chemick�ch látkách a p�ípravcích. Pokud je 
nabídka ji� za�azena do aukce, vidí ve�ejn� náv�t	vník i parametry  naplánované 
aukce.

• Registrovan� vyhla�ovatel (dále jen vyhla�ovatel) m��e po p�ihlá�ení zadávat do 
systému nové nabídky a k zadan�m nabídkám m��e dávat pokyn k obchodování. 
M��e si také prohlí�et své nabídky z minulosti. B	hem samotné aukce m��e 
vstupovat do obchodní �ásti systému a u n	kter�ch typ� aukce m��e do aukce 
aktivn	 zasahovat.

• Registrovan� klient (dále jen klient) se u nabídek, u nich� je vyhlá�ena aukce, m��e 
do t	chto aukcí p�ihla�ovat. B	hem samotné aukce pak m��e vstupovat do obchodní 
�ásti systému a zasahovat do pr�b	hu aukce.

• Maklé� je zástupcem vyhla�ovatele �i klienta v��i burze. Nabídku, kterou vlo�il jeho 
vyhla�ovatel, m��e zve�ejnit a také m��e sám vlo�it nabídku za svého vyhla�ovatele. 
Rovn	� potvrzuje pokyn k obchodování (a tím podává p�ihlá�ku aukce), nebo m��e za 
svého vyhla�ovatele sám takov� pokyn podat. B	hem samotné aukce m��e aktivn	
zasahovat do jejího pr�b	hu za svého klienta �i vyhla�ovatele.

• 	éfmaklé� je role, která p�edev�ím zast�e�uje ur�itou skupinu maklé��. Ka�d�
vyhla�ovatel �i klient je p�i�azen n	kterému z �éfmaklé�� a ten pak p�íslu�nému 
vyhla�ovateli �i klientovi p�i�azuje maklé�e.
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• Registra
ní centrum je role, která je v systému ur�ená pracovník�m burzy. 
Registra�ní centrum zakládá v systému nové u�ivatele, p�ijímá p�ihlá�ky aukcí 
(a v návaznosti na to aukce vyhla�uje), vytvá�í záv	rkové listy a provádí dal�í �innosti 
spojené se zaji�t	ním  zázemí celého systému.

3. Typy aukcí

Obchodní �ást systému NECHELA umo��uje u ka�dé nabídky zvolit jeden ze 3 r�zn�ch 
typ� aukcí. Vyhla�ovatel si typ  aukce vybírá sám podle sv�ch preferencí, p�ípadn	 ve 
spolupráci se sv�m maklé�em. Systém podporuje tyto typy aukcí:

• Klasická nabídková s rostoucí cenou - obchoduje se v�dy s cel�m nabízen�m 
mno�stvím, není mo�né zobchodovat jen jeho �ást. Cenu ur�ují p�ihlá�ení klienti. Ti 
b	hem aukce podávají cenové návrhy, z nich� ka�d� musí b�t vy��í ne� p�edchozí. 
Vít	zí klient, kter� jako poslední podal platn� cenov� návrh. Vyhla�ovatel u tohoto typu 
aukce nijak nezasahuje do jejího pr�b	hu.

• Mno�stevní nabídková s klesající cenou - obchoduje se s nabízen�m mno�stvím po 
�ástech. Vyhla�ovatel v pr�b	hu aukce m��e (ale nemusí) cenu sni�ovat. Klienti 
zadávají mno�stevní návrhy - tedy mno�ství, které jsou p�i aktuální cen	 ochotni 
koupit. Aukce tohoto typu m��e skon�it nejen uplynutím stanoveného �asu, ale 
i vyprodáním celého nabízeného mno�ství nebo rozhodnutím vyhla�ovatele.

• Klasická nabídková s klesající cenou - tento typ  aukce se podobá mno�stevní 
nabídkové aukci s klesající cenou. Li�í se od ní tím, �e se obchoduje v�dy s cel�m 
nabízen�m mno�stvím. Vyhla�ovatel v pr�b	hu aukce m��e (ale nemusí) cenu 
sni�ovat. Klient, kter� jako první akceptuje aktuální cenu, vít	zí.
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4. Nep�ihlá�en� u�ivatel

4.1. Hlavní stránka

Nep�ihlá�en� u�ivatel si v systému NECHELA m��e prohlí�et vlo�ené a zve�ejn	né 
nabídky v�etn	 detailních informací, ale nem��e sám nové nabídky vkládat a nem��e se 
ú�astnit samotn�ch aukcí. Hlavní stránka systému NECHELA vypadá takto:

Na hlavní stránce se nachází p�ehledn� seznam 5 naposledy vlo�en�ch nabídek, které 
byly publikovány a u nich� zárove� neprob	hla aukce, ani u nich neuplynula doba 
pou�itelnosti nabízené látky, resp. p�ípravku. 

Pokud ji� byla u nabídky  vyhlá�ena aukce, zobrazuje se datum jejího konání ve sloupci 
Aukce. Ve sloupci Status zcela vpravo se u nabídky zobrazuje její stav. Nabídky, k nim�
má p�ístup nep�ihlá�en� u�ivatel, mohou mít jeden z t	chto 4 stav�:

• dosud nebyla podána p�ihlá�ka aukce - nabídka byla vlo�ena a publikována, ale 
vyhla�ovatel u ní je�t	 nepodal pokyn k obchodování, nebo pokyn podal, ale p�íslu�n�
maklé� jej je�t	 nep�ijal. Takto zve�ejn	ná nabídka má informativní charakter.

• podána p�ihlá�ka aukce - nabídka byla vlo�ena a publikována, vyhla�ovatel podal 
pokyn k obchodování a p�íslu�n� maklé� tento pokyn p�ijal. U této nabídky se �eká na 
kone�né vyhlá�ení aukce Registra�ním centrem.

• v listingu - u publikované nabídky ji� byla vyhlá�ena aukce a klienti se do takové 
aukce mohou p�ihla�ovat. Ve sloupci Aukce se u nabídek v  tomto stavu zobrazuje 
termín zahájení aukce.

• aukce b�	í - u nabídky práv	 probíhá elektronická aukce.

NECHELA - u�ivatelská p�íru�ka strana  5 ( celkem 20 ) 



Nabídky jsou na úvodní obrazovce se�azené podle data vlo�ení. �azení nabídek je mo�né 
zm	nit kliknutím na p�íslu�ná tla�ítka, a to vzestupn	 nebo sestupn	.

Nabídky lze se�adit také podle �eského �i anglického názvu, podle za�azení, místa 
uskladn	ní �i podle data konání aukce (u nabídek ve stavu na listingu).

Pokud chce nep�ihlá�en�  u�ivatel zobrazit v�echny zve�ejn	né nabídky a ne jen 
5 naposledy vlo�en�ch a publikovan�ch, vybere volbu aktivní publikované v roletce 
Hledat nabídky vpravo naho�e nad seznamem.

Zobrazí se seznam v�ech vlo�en�ch nabídek, které byly publikovány a u nich� zárove�
neprob	hla aukce, ani u nich neuplynula doba pou�itelnosti nabízené látky, resp. 
p�ípravku. Seznam má stejnou strukturu jako seznam na úvodní stránce, je op	t se�azen 
podle data prvotního vlo�ení nabídky  a umo��uje zm	nit �azení nabídek pomocí 
p�íslu�n�ch tla�ítek. Nad seznamem se navíc zobrazí panel pro filtrování nabídek.

Tento panel je mo�né vyu�ít k omezení po�tu zobrazen�ch nabídek podle zadan�ch 
kritérií, a to zejména v p�ípadech, kdy je vlo�en�ch a zve�ejn	n�ch nabídek v  systému 
velké mno�ství. Je-li zve�ejn	no n	kolik nabídek stejné látky  nebo stejného p�ípravku, je 
mo�né pomocí filtru omezit seznam tak, aby se v  n	m zobrazily  jen tyto vybrané nabídky - 
v takovém p�ípad	 je t�eba vyplnit cel� název látky �i p�ípravku do pole Název CZ nebo
ENG, nebo p�íslu�né �íslo do pole �íslo ES, nebo p�íslu�né �íslo do pole �íslo CAS. 
Volbou v p�íslu�né roletce filtru je rovn	� mo�né omezit zobrazené látky jen na ty, které 
mají ur�ité základní za�azení (nap�. Základní anorganické chemické látky) nebo ur�ité 
místo uskladn	ní (nap�. hlavní m�sto Praha). A kone�n	 volbou v roletce Stav listingu
m��e u�ivatel omezit zobrazené nabídky jen na ty, které jsou v listingu, nebo naopak na ty, 
které v listingu nejsou. Pomocí filtru a v kombinaci s mo�nostmi �azení tak lze snadno 
zobrazit nap�íklad p�ehled v�ech nabídek, u nich� se bude v brzké dob	 konat aukce.
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Kliknutím na odkaz Hlavní stránka se m��e u�ivatel kdykoliv vrátit zp	t do úvodní 
obrazovky.

4.2. Zobrazení detail� nabídky 

U ka�dé nabídky v  seznamu - a
 u� na úvodní stránce, nebo v  seznamu v�ech 
zve�ejn	n�ch nabídek (i s p�ípadn	 uplatn	n�m filtrem) m��e u�ivatel ve sloupci Status
(zcela vpravo) kliknout na odkaz detaily.

Zobrazí se detailní informace o nabízené látce nebo p�ípravku.

Pokud má nabídka stav v listingu nebo aukce b�	í, obsahují její detailní informace také 
údaje o p�ipravené �i b	�ící aukci - nap�íklad typ aukce, termín konání, vyvolávací cenu 
apod.
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Kliknutím na odkaz Hlavní stránka vpravo v horní �ásti obrazovky se m��e u�ivatel vrátit 
zp	t na úvodní obrazovku s p�ehledem nabídek.

5. Vyhla�ovatel

5.1. P�ihlá�ení a zm�na hesla

U�ivatel, kter�  chce v systému nabízet nespot�ebované chemické látky nebo p�ípravky 
a registroval se v Registra�ním centru burzy, obdr�el p�ihla�ovací údaje do systému - 
autoriza�ní kód a heslo.
Po kliknutí na odkaz P�ihlásit vpravo v horní �ásti hlavní stránky se vyhla�ovateli zobrazí 
p�ihla�ovací dialog.

Do polí Autoriza
ní kód a Heslo vlo�í vyhla�ovatel údaje, které obdr�el, a klikne na 
tla�ítko Vstup. Zadá-li chybné heslo, umo�ní mu systém dal�í pokus o p�ihlá�ení a� po 
uplynutí 30 sekund. Pokud by zadal chybné heslo p	tkrát po sob	, umo�ní mu systém 
dal�í pokus o p�ihlá�ení a� po uplynutí 10 minut.

Po prvním p�ihlá�ení se ka�dému u�ivateli doporu�uje provést zm	nu hesla (kliknutím na 
odkaz Zm�nit heslo vpravo v horní �ásti stránky). Nové heslo musí mít nejmén	 8 znak�, 
z toho alespo� 3 znaky musejí b�t malá písmena, alespo� 2 znaky musejí b�t velká 
písmena a alespo� 2 znaky musejí b�t �íslice.

5.2. Hlavní stránka

Hlavní stránka po p�ihlá�ení vypadá velmi podobn	 jako u nep�ihlá�eného u�ivatele. Op	t 
je zde seznam 5 naposledy vlo�en�ch nabídek, které byly zve�ejn	ny a dosud u nich 
neprob	hla aukce, s mo�ností �azení a p�ípadn	 filtrování. Navíc je zde odkaz Vlo	it
novou nabídku látky 
i p�ípravku nebo �ablonu. V roletce Hledat nabídky vpravo 
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v horní �ásti seznamu m��e vyhla�ovatel zvolit n	které polo�ky, které jsou 
nep�ihlá�enému u�ivateli nedostupné:

• s b�	ící dostupnou aukcí - v  seznamu se zobrazí pouze zve�ejn	né nabídky, které 
zalo�il p�ihlá�en� vyhla�ovatel a u nich� práv	 probíhá aukce. Za�krtne-li vyhla�ovatel 
polí�ko i budoucí (a pak klikne na tla�ítko Filtrovat), zobrazí se v seznamu i nabídky, 
u nich� aukce je�t	 neprobíhá, ale je u� p�ipravená - tedy zve�ejn	né nabídky vlo�ené 
p�ihlá�en�m vyhla�ovatelem, u nich� probíhá aukce nebo které jsou v listingu.

• moje aktivní (aukce dosud neb�	í) - v seznamu se zobrazí v�echny nabídky, které 
vlo�il p�ihlá�en� vyhla�ovatel (v�etn	 t	ch, které je�t	 nebyly zve�ejn	ny), u nich�
v daném moment	 neprobíhá aukce a které je�t	 nebyly p�esunuty do archivu.

• archivní - v  seznamu se zobrazí nabídky, které ji� byly p�esunuty do archivu. Systém 
automaticky p�esouvá do archivu nabídky, u nich� prob	hla aukce, nebo u nich�
uplynula doba pou�itelnosti nabízené látky, resp. nabízeného p�ípravku.

Ve sloupci Status jsou u p�ihlá�eného vyhla�ovatele mo�né dal�í dva stavy nabídky - 
navíc k t	m, které m��e vid	t nep�ihlá�en� u�ivatel:

• vlo	eno - nabídka byla vyhla�ovatelem vlo�ena, ale dosud nebyla publikována 
a ve�ejnost k ní nemá p�ístup

• archivní - nabídka ji� byla p�esunuta do archivu.

5.3. Vlo�ení nové nabídky

Chce-li vyhla�ovatel vlo�it do systému novou nabídku, p�ípadn	 �ablonu nabídky, klikne 
na odkaz Vlo	it novou nabídku látky 
i p�ípravku nebo �ablonu v horní �ásti hlavní 
stránky.
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Zobrazí se tzv. “Formulá� N” - tedy formulá�, v n	m� vyhla�ovatel zadá v�echny 
po�adované údaje o nabízené látce, resp. o nabízeném p�ípravku.

P�i vkládání údaj� je mo�né vyu�ít pomocné databáze chemick�ch látek, která je 
integrována do systému a která obsahuje �eské a anglické názvy látek, �ísla ES a �ísla 
CAS. Sta�í vlo�it jeden z t	chto 4 údaj� do p�íslu�ného pole a kliknout na tla�ítko Hledat
vedle tohoto pole. Je mo�né vlo�it i jen �ást �et	zce - nap�. do pole Název látky nebo 
p�ípravku CZ sta�í vlo�it �et	zec “sírová” a pak kliknout na tla�ítko Hledat.

Systém pak prohledá pomocnou databázi (hledání m��e trvat n	kolik vte�in). Pokud není 
nic nalezeno, zobrazí se odpovídající hlá�ení nad “Formulá�em N”. 
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Pokud systém najde látky podle zadaného kritéria, tedy nap�íklad takové, které obsahují 
v��eském názvu �et	zec “sírová”, zobrazí nalezené v�sledky.

Pokud se mezi nalezen�mi látkami nachází ta, kterou chce vyhla�ovatel nabízet, je t�eba 
kliknout na odkaz vybrat ve sloupci napravo vedle p�íslu�né látky.

Systém se p�epne zp	t do “Formulá�e N” a automaticky vyplní pole Název látky nebo 
p�ípravku CZ, Název látky nebo p�ípravku ENG, �íslo ES a �íslo CAS. I poté m��e 
vyhla�ovatel kterékoliv z t	chto polí libovoln	 editovat.

Jestli�e se mezi nalezen�mi látkami nenachází ta, kterou chce vyhla�ovatel nabízet, je 
nutné kliknout na odkaz Zp�t bez v�b�ru naho�e nad seznamem nalezen�ch látek 
a potom je t�eba v�echna 4 pole vyplnit ru�n	.
Systém v�dy zobrazí nejv��e 70 nalezen�ch v�sledk� vyhledávání, i kdyby v pomocné 
databázi bylo více látek spl�ujících zadané kritérium. Pokud je proto nalezen�ch v�sledk�
70, doporu�uje se zp�esnit vyhledávací kritérium - nap�íklad namísto “sírová” by v takovém 
p�ípad	 bylo lep�í vlo�it �et	zec “disírová”, kter� je specifi�t	j�í.
Pomocná databáze obsahuje pouze chemické látky, nikoliv chemické p�ípravky. 
I chemickou látku je samoz�ejm	 mo�né vlo�it bez pou�ití pomocné databáze.

N	která pole ve “Formulá�i N” jsou nepovinná a vyhla�ovatel je nemusí vypl�ovat. Jedná 
se o tato pole: Název látky nebo p�ípravku ENG, V	it� obchodní název, �istota, 
Koncentrace v % hmotn. 
i obj., Bli	�í specifikace obalu, Vzorec, Poznámka. Ostatní 
pole je nutné vyplnit (resp. vybrat p�íslu�nou volbu z roletky), jinak systém vyhla�ovateli 
neumo�ní nabídku ulo�it.
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Po vypln	ní alespo� povinn�ch polí “Formulá�e N” musí vyhla�ovatel za�krtnutím potvrdit 
�estné prohlá�ení v dolní �ásti stránky, jinak mu systém op	t neumo�ní nabídku ulo�it. Po 
potvrzené �estného prohlá�ení je t�eba kliknout na tla�ítko Ulo	it zm�ny.

Pokud nebyla vypln	na n	která povinná pole, nabídka se neulo�í a systém vyhla�ovatele 
upozorní odpovídajícím hla�ením. Jinak se nabídka ulo�í a systém se vrátí do úvodní 
obrazovky.
Vyhla�ovatel si nyní m��e vlo�enou nabídku prohlédnout, kdy� v roletce Hledat nabídky
vybere volbu moje aktivní (aukce dosud neb�	í). Vlo�ená nabídka má ve sloupci Status
uvedeno vlo	eno.

Kliknutím na odkaz upravit ve sloupci Status si m��e vyhla�ovatel znovu otev�ít 
“Formulá� N” p�íslu�né nabídky a provést úpravy vlo�en�ch údaj�. Po p�ípadné zm	n	
údaj� je nutné op	t kliknout na tla�ítko Ulo	it zm�ny (v�dy musí b�t znovu za�krtnuto 
�estné prohlá�ení), p�ípadn	 je mo�né celou nabídku zru�it kliknutím na tla�ítko Zru�it.

Takto vlo�ená nabídka není viditelná pro ve�ejnost a ostatní u�ivatele systému s v�jimkou 
p�íslu�ného maklé�e. Ten m��e - stejn	 jako vyhla�ovatel - upravovat údaje vlo�ené do 
“Formulá�e N” a navíc m��e nabídku také zve�ejnit. Pokud p�íslu�n� maklé� nabídku 
zve�ejní, budou si moci v�ichni u�ivatelé v�etn	 nep�íhlá�en�ch prohlí�et její detaily. 
Zve�ejn	nou nabídku u� také nem��e vyhla�ovatel editovat - ve sloupci Status po 
zve�ejn	ní nabídky ji� není dostupn� odkaz upravit. Maklé� v�ak i nadále nabídku 
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upravovat m��e. Je-li tedy v takovém p�ípad	 nutná zm	na ve vlo�en�ch údajích, musí 
vyhla�ovatel kontaktovat svého maklé�e. 

5.4. 	ablony

Jestli�e vyhla�ovatel ve “Formulá�i N” za�krtl polí�ko �ablona, nebude nabídka za�azena 
do seznamu nabízen�ch látek, ale bude slou�it pouze jako p�edloha pro vyhla�ovatele. 
ablon je vhodné vyu�ívat tehdy, kdy� vyhla�ovatel �asto nabízí látku nebo p�ípravek 
stejn�ch parametr�.

Z p�ipravené �ablony lze snadno vytvo�it novou nabídku kliknutím na název �ablony.

5.5. Pokyn k obchodování

U ka�dé své nabídky - bez ohledu na to, zda je zve�ejn	na �i dosud nikoliv - m��e 
p�ihlá�en� vyhla�ovatel podat pokyn k obchodování, tedy jakousi �ádost o zalo�ení aukce. 
Lze tak u�init kliknutím na odkaz zalo	it pokyn ve sloupci Status u p�íslu�né nabídky.
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Zobrazí se tzv “Formulá� O” - tedy formulá�, v n	m� si vyhla�ovatel volí po�adované 
parametry aukce. Formulá� vypadá následovn	:

Nejprve je t�eba v první roletce Typ obchodu a aukce zvolit jeden ze 3 mo�n�ch typ�
aukce, které jsou popsány v �ásti 3. této p�íru�ky. Po zvolení typu aukce se aktualizuje 
formulá� a n	která jeho pole se mohou zm	nit v závislosti na zvoleném typu aukce.
V roletce Datum konání aukce vybere vyhla�ovatel den, kdy se má aukce konat. Lze volit 
pouze z dní, které povolilo Registra�ní centrum burzy. P�esn� �as konání aukce p�id	lí 
systém automaticky. Dále je t�eba pomocí roletek zvolit dobu trvání aukce, maximální 
prodlou�ení aukce a �asov� interval, o kter� se bude aukce prodlu�ovat. Vyhla�ovatel 
i v t	chto roletkách v�dy vybírá z hodnot, které povolilo Registra�ní centrum burzy.
K prodlou�ení aukce dojde tehdy, kdy� b	hem �asového intervalu, kter� vyhla�ovatel zvolil 
v roletce Prodlu	ovat o, p�ed plánovan�m koncem aukce n	kter�  z klient� podá platn�
cenov� �i mno�stevní návrh. Konec aukce se v takovém p�ípad	 posune o tento �asov�
interval (po�ítáno od realizace tohoto úsp	�ného návrhu). Je-li tedy nap�íklad konec aukce 
naplánován na 9:00 hodin a v roletce Prodlu	ovat o bylo zvoleno 5 minut, pak v  p�ípad	, 
�e n	kter� klient podá v aukci úsp	�n� návrh v �ase 8:59, posune se konec aukce na 
9:04. K posouvání konce aukce v�ak dochází jen do ur�itého definitivního termínu 
ukon�ení aukce. Ten si vyhla�ovatel volí v roletce Maximální prodlou	ení aukce. Pokud 
by zde nap�íklad ve v��e zmín	ném p�ípad	 bylo zvoleno 15 minut, prodlu�ovala by se 
aukce maximáln	 do 9:15.
V poli Jednotková vyvolávací cena si vyhla�ovatel stanovuje vyvolávací cenu. Toto pole 
nemusí b�t vypln	no - pak je p�ijat první cenov� návrh v jakékoliv  v��i, jsou-li spln	ny 
ostatní limity (viz ní�e). Pole Vypo�ádání p�es BZC a� Sazba DPH vyplní vyhla�ovatel 
podle po�adovan�ch parametr� obchodu. Pole Ostatní podmínky je nepovinné, stejn	
jako následující pole - Poznámka. Sem m��e vlo�it jakoukoliv informaci, kterou pokládá 
za relevantní pro zobchodování. Dal�í pole se li�í podle zvoleného typu aukce.
Je-li zvolena klasická nabídková s rostoucí cenou, je mo�né vyplnit tato pole:

• Minimální cenov� krok a Maximální cenov� krok - �íselná hodnota, která ur�uje, 
o kolik minimáln	, resp. maximáln	, se musí cenov� návrh li�it od p�edchozího. Tato 
pole lze ponechat nevypln	ná.
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• Minimální cena za jednotku a Maximální cena za jednotku - t	mito poli se ur�uje 
rozmezí, v n	m� se smí pohybovat auk�ní cena. Systém tedy klient�m nedovolí vlo�it 
cenov� návrh vy��í ne� Maximální cena za jednotku. A není-li stanovena vyvolávací 
cena, systém klient�m nedovolí vlo�it první cenov� návrh ni��í ne� Minimální cena za 
jednotku. Tato pole lze ponechat nevypln	ná.

• Krok nabídky - je-li vypln	no, musí b�t ka�d� cenov� návrh klient� násobkem 
vlo�ené hodnoty. Toto pole nemusí b�t vypln	no.

Je-li zvolena mno	stevní nabídková aukce s klesající cenou nebo klasická nabídková  
aukce s klesající cenou, je mo�né vyplnit tato pole:

• Minimální cena za jednotku, Maximální cena za jednotku - �íselná hodnota 
v t	chto polích ur�uje limity, které vyhla�ovatel b	hem aukce nesmí p�ekro�it. Tato 
pole mohou z�stat nevypln	na.

• Více nabídek - je-li za�krtnuto, m��e v mno�stevní aukci jeden klient podat i více 
platn�ch mno�stevních návrh�.

• Mno	stevní pokyny - po
et desetinn�ch míst a Minimální mno	ství v pokynu
- tato pole ur�ují povolené parametry mno�stevních pokyn� v mno�stevní aukci. Po�et 
desetinn�ch míst je t�eba nastavit v�dy minimáln	 takov�, aby to odpovídalo po�tu 
desetinn�ch míst nabízeného mno�ství (nabízí-li vyhla�ovatel nap�. 3.6 tuny, musí zde  
jako po�et desetinn�ch míst zvolit nejmén	 1). Pole Minimální mno	ství v pokynu
m��e z�stat nevypln	no.

• Mo	nost ukon
ení po zobchodování - v  tomto poli vyhla�ovatel ur�í procentní podíl 
mno�ství, po jeho� vyprodání bude sm	t aukci ru�n	 ukon�it. Je-li v  tomto poli zadáno 
100, nebude moci vyhla�ovatel aukci ukon�it, dokud nebude vyprodáno v�e. Není-li 
toto pole vypln	no, m��e vyhla�ovatel aukci kdykoliv v jejím pr�b	hu ru�n	 ukon�it 
bez ohledu na to, zda se ji� �ást mno�ství prodala.

• Automatická zm�na - zde m��e vyhla�ovatel nastavit parametry automatického 
klesání ceny - po�et K�, o kter�  bude cena automaticky klesat, a �asové intervaly 
automatick�ch pokles�. Lze ponechat nevypln	né, pokud chce vyhla�ovatel b	hem 
aukce sám cenu ru�n	 sni�ovat, nebo pokud tím chce pov	�it svého maklé�e.

• Krok nabídky - je-li vypln	no, musí b�t ka�d� mno�stevní návrh klient� násobkem 
vlo�ené hodnoty. Toto pole nemusí b�t vypln	no, u klasické nabídkové aukce 
s klesající cenou není toto pole dostupné.

Kdy� vyhla�ovatel vyplní alespo� povinná pole, m��e pokyn ulo�it kliknutím na tla�ítko 
Ulo	it zm�ny v jeho dolní �ásti. Pokud p�edtím za�krtl volbu po zadání pokynu bude 
údaje ji	 moci m�nit jen maklé�, nebude ji� vyhla�ovatel moci pozd	ji m	nit vlo�ené 
údaje. Vyskytne-li se pot�eba n	kter� údaj (nap�. vyvolávací cenu) pozd	ji zm	nit, musí 
vyhla�ovatel kontaktovat svého maklé�e - ten údaje v systému m	nit m��e.
Pokud vyhla�ovatel v��e zmín	nou volbu neza�krtl, m��e se i pozd	ji k “Formulá�i O” 
u dané nabídky vracet a editovat vlo�ené údaje (v p�ehledu nabídek ve sloupci Status je 
v takovém p�ípad	 dostupn� odkaz pokyn).

Jak “Formulá� N”, tak i “Formulá� O” m��e za svého vyhla�ovatele vytvá�et i editovat 
p�íslu�n� maklé�. Vyhla�ovatel tedy m��e nabídnout chemickou látku, resp. p�ípravek, 
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ani� by se do systému p�ihlásil. V��e popsané vkládání údaj� o nabízené látce 
a o po�adovan�ch parametrech aukce m��e v�dy delegovat na svého maklé�e. Takov�
postup se doporu�uje zejména u podávání pokynu k obchodování, proto�e n	které 
po�adované parametry aukce vy�adují alespo� základní znalosti princip� obchodování 
auk�ním zp�sobem.

Jakmile maklé� u nabídky, u ní� vyhla�ovatel takto podal pokyn k obchodování, ov	�í 
po�adované parametry aukce a ode�le pokyn Registra�nímu centru burzy, podává tím 
zárove� za p�íslu�ného vyhla�ovatele p�ihlá�ku aukce. Ve sloupci Status se u této 
nabídky zm	ní stav z dosud nebyla podána p�ihlá�ka aukce na podána p�ihlá�ka 
aukce. P�íslu�n� vyhla�ovatel si kliknutí na detaily v seznamu nabídek m��e zobrazit 
po�adované parametry aukce (nap�. den a �as jejího konání, vyvolávací cenu apod.). 
Ostatní u�ivatelé a ve�ejnost v�ak k t	mto parametr�m zatím nemají p�ístup.
Jakmile pak Registra�ní centrum burzy za�adí nabídku do listingu, zm	ní se stav  nabídky 
na v listingu. Od toho okam�iku je v systému p�ipravena aukce a v�ichni u�ivatelé si 
mohou prohlí�et její parametry.

6. Klient

U�ivatel, kter� se chce v systému ú�astnit aukcí za ú�elem nákupu nabízen�ch 
chemick�ch látek �i p�ípravk�, splnil v�echny stanovené podmínky a registroval se 
v Registra�ním centru burzy, obdr�el p�ihla�ovací údaje do systému - autoriza�ní kód 
a heslo.
P�ihla�ování probíhá stejn�m zp�sobem jako u vyhla�ovatele.

Hlavní stránka po p�ihlá�ení vypadá velmi podobn	 jako u nep�ihlá�eného u�ivatele nebo 
u vyhla�ovatele. Op	t je zde seznam 5 naposledy vlo�en�ch nabídek, které byly 
zve�ejn	ny a dosud u nich neprob	hla aukce, s mo�ností �azení a p�ípadn	 filtrování. 
V roletce Hledat nabídky vpravo v horní �ásti seznamu m��e vyhla�ovatel zvolit  navíc 
oproti nep�ihlá�enému u�ivateli také volbu s b�	ící dostupnou aukcí. Vybere-li tuto 
volbu, zobrazí se v seznamu pouze nabídky, u nich� práv	 probíhá aukce a do nich� je 
klient p�ihlá�en. Za�krtne-li klient polí�ko i budoucí (a pak klikne na tla�ítko Filtrovat), 
zobrazí se v seznamu i nabídky, u nich� aukce je�t	 neprobíhá, ale je u� p�ipravená - tedy 
v�echny nabídky, u nich� probíhá aukce nebo které jsou v listingu a do nich� je klient 
zárove� p�ihlá�en.
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Klient se m��e p�ihlásit do aukce u kterékoliv nabídky, je� je ve stavu v listingu. Chce-li 
tak klient u�init, musí kliknout na odkaz detaily u zvolené nabídky ve sloupci Status. 
Zobrazí se detailní informace o nabídce a o parametrech p�ipravené aukce. V dolní �ásti 
stránky má klient mo�nost p�ihlásit se do aukce kliknutím na tla�ítko P�ihla�uji se do 
aukce. P�edtím musí za�krtnout potvrzení �estného prohlá�ení.

P�ihlásí-li se klient takto do aukce, zobrazí se je�t	 jednou detailní informace o nabídce. 
V dolní �ásti stránky je zpráva A	 bude aukce spu�t�na, budete do ní mít p�ístup, která 
indikuje, �e klient je do aukce p�ihlá�en�.

Klienta m��e do aukce p�ihlásit rovn	� jeho maklé�.

7. Obchodní subsystém

U nabídky, její� stav je aukce b��í, je mo�né vstoupit do samotné elektronické aukce, tedy 
do obchodní �ásti systému. Tuto mo�nost má jednak vyhla�ovatel, kter� nabídku zalo�il, 
jednak klienti, kte�í se u dané nabídky p�ihlásili do aukce.
Do b	�ící aukce m��e u�ivatel vstoupit tak, �e u p�íslu�né nabídky klikne na detaily
(vpravo ve sloupci Status) a pak na zobrazené stránce dole klikne na odkaz P�ístup 
k aukci.
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Systém pak u�ivatele p�epne do obchodního subsystému, tedy  p�ímo do elektronické 
aukce. Z pohledu klienta vypadá elektronická klasická nabídková aukce s rostoucí 
cenou takto:

Ve�keré informace v  hlavním okn	 aukce (�asové údaje, aktuální auk�ní cena apod.) jsou 
aktuální v�dy k okam�iku poslední aktualizace stránky. Stránku je mo�né aktualizovat 
ru�n	 pomocí tla�ítka Obnovit, jinak se stránka aktualizuje automaticky v�dy 60 sekund 
od poslední aktualizace.
V pravé �ásti stránky je informace o p�ihlá�eném u�ivateli a o jeho maklé�i. Dále je zde 
informace o tom, �e v  dané aukci je aktivován automatick� maklé� (viz ní�e), je zde 
mo�nost zm	nit heslo a jsou tu informace o termínech zahájení a ukon�ení aukce. Termín 
ukon�ení se za ur�it�ch okolností m��e posouvat, viz �ást 5. této p�íru�ky.

Dále je zde mo�nost kdykoliv b	hem aukce nastavit a aktivovat �i deaktivovat 
(i opakovan	) tzv. osobní limity. Ty slou�í k ochran	 klienta p�ed myln�m zadáním návrhu, 
nap�. v  d�sledku p�eklepu. Pokud klient vyplní �íselnou hodnotu v polích Minimum nebo 
Maximum (je mo�né vyplnit jedno pole nebo ob	 pole) a klikne na tla�ítko Aktivovat, 
systém mu neumo�ní vlo�it návrh, jeho� v��e by nespl�ovala takto nastavené limity. 
Osobní limity si klient m��e kdykoliv deaktivovat.
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V levé �ásti hlavního okna aukce je p�edev�ím informace o aktuální auk�ní cen	 a o �asu 
zb�vajícím do ukon�ení aukce. Dále je zde údaj o �asu zb�vajícím do p�í�tího 
automatického obnovení stránky - tento údaj se oproti ostatním údaj�m m	ní dynamicky 
a nikoliv s ka�dou aktualizací stránky.
Hlavním prvkem stránky je pole pro vkládání cenov�ch návrh�. Do n	j klient vlo�í sv�j 
cenov� návrh a klikne na Tla�ítko Zadat cenov� návrh. Cenové návrhy lze zadávat pouze 
za podmínky, �e si klient ji� zm	nil p�id	lené heslo.

Systém pak klienta vyzve k potvrzení cenového návrhu a je-li návrh klientem potvrzen, je 
realizován. Systém umo�ní realizovat v�dy  pouze návrh, kter� je v souladu s nastaven�mi 
parametry aukce (nap�. minimální cenov� krok) a kter� je vy��í ne� návrh p�edchozí. Je-li 
aktivní automatick� maklé�, jsou návrhy realizovány okam�it	 a ihned se projevují na 
aktuální auk�ní cen	. Pokud automatick�  maklé� aktivní není, je ka�d�  vlo�en� návrh 
realizován a� tehdy, kdy� jej provede maklé�. V takovém p�ípad	 lze historii proveden�ch 
návrh� zobrazit kliknutím na odkaz Zpracované po	adavky na maklé�e.

Kliknutím na odkaz Zobrazit historii elektronické aukce si klient m��e zobrazit historii 
platn�ch cenov�ch návrh� v dané aukci. V historii je u ka�dé polo�ky v�dy uveden 
systémov� �as v dob	 návrhu, v��e návrhu a údaj o tom, zda návrh podal práv	
p�ihlá�en� klient �i nikoliv.

Po ukon�ení aukce se p�ihlá�enému klientovi, kter� jako poslední podal úsp	�n� cenov�
návrh, zobrazí v hlavním okn	 aukce následující hlá�ení:

Po p�epnutí na hlavní stránku �i po odhlá�ení ze systému ji� klient nemá do ukon�ené 
aukce p�ístup.

U dal�ích dvou typ� aukce vypadá hlavní okno aukce obdobn	. Rozdíl spo�ívá zejména 
v tom, �e u mno�stevní nabídkové aukce s klesající cenou zadavá klient nikoliv cenové, 
ale mno�stevní návrhy, a u klasické nabídkové aukce s klesající cenou má mo�nost 
akceptovat aktuální auk�ní cenu.

NECHELA - u�ivatelská p�íru�ka strana  19 ( celkem 20 ) 



Obchodní systém vypadá obdobn	 i pro vyhla�ovatele. Rozdíl oproti klientovi je v  tom, �e 
u klasické nabídkové aukce s rostoucí cenou nem��e vyhla�ovatel aktivn	 zasahovat do 
pr�b	hu aukce a m��e pouze pasivn	 sledovat její pr�b	h, u dal�ích dvou typ� aukce pak 
m��e zadávat nové cenové návrhy (m��e tedy postupn	 sni�ovat cenu). Pokud byla 
u jednoho z t	chto dvou posledn	 jmenovan�ch typ� aukce ve “Formulá�i O” stanovena  
Automatická zm�na, m��e vyhla�ovatel i zde jen pasivn	 sledovat pr�b	h aukce.

I u obchodní �ásti systému platí, �e u�ivatele (vyhla�ovatele nebo klienta) m��e pln	
zastupovat p�íslu�n� maklé�.

8. P�esun nabídky do archivu

Jakmile je u nabídky ukon�ena aukce (uplynutím stanoveného �asu, vyprodáním celého 
nabízeného mno�ství nebo manuálním ukon�ením ze strany vyhla�ovatele), celá nabídka 
se p�esouvá do archivu. Od té chvíle ji� není viditelná pro ve�ejnost. Do archivu se také 
automaticky p�esune nabídka, u ní� sice neprob	hla aukce (nap�. proto, �e u ní �ádná 
aukce nebyla vyhlá�ena), ale u ní� uplynula doba pou�itelnosti chemické látky, resp. 
p�ípravku. Informace o pr�b	hu aukce a o jejích v�sledcích má po jejím ukon�ení 
k dispozici Registra�ní centrum burzy, které si u ka�dé prob	hlé aukce m��e zobrazit 
podrobn� audit s v�pisem v�ech proveden�ch krok�.
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