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Memorandum o řešení, výhodách a využití elektronických 

aukcí na portálu VášMajetek.cz   

ve firmách  - jako elektronické veřejné tržiště nepotřebného 

majetku 

Historie portálu  

Portál VášMajetek.cz byl spuštěn v roce 2021, jako portál aukcí pro 

nepotřebný firemní majetek. Byl vytvořen na míru firmám, které preferují 

efektivitu práce, jednoduchou a intuitivní ovladatelnost a kvalitu 

nadstavbových funkcionalit. Ihned si získal u svých zákazníků oblibu.  

Extrh.cz jako největší platforma 

Než vznikla samotná myšlenka portálu elektronických aukcí nepotřebného 

firemního majetku, byla naše druhá společnost Extrh Group s.r.o. jedničkou 

v centralizaci a v inzerci elektronických dražeb a aukcí. Díky tomu máme 

registrovaných přes 300.000 reálných uživatelů se zájmem o nákup 

nepotřebného majetku.   

TIPY:  Úspěšnost našeho portálu je 70 - 85%.  

 Každý měsíc zveřejníme pro naše uživatele tisíce položek v dražbách, 

aukcích a výběrových řízení ČR úřadů.  

Uživatelská podpora  

Základním předpokladem úspěchu je péče o aukci od jejího začátku až do 

úspěšného konce. Náš back-office zadává aukci do systému, provádí inzerci 

a komunikuje se zadavatelem tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího 

výsledku. Zadavatel má plný přístup do administrace a může námi zadaná 

data prohlížet, upravovat i mazat. V běžné pracovní době je k dispozici hot-

line, kde poskytneme potřebnou podporu. Systém sám přes e-maily 

upozorňuje na podstatné změny a průběžně informuje zadavatele o stavu 

zakázky.  
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Reporting, protokoly, statistiky  

Náš systém sám generuje protokoly ke každé aukci tak, aby měl zadavatel 

jasný přehled o celém průběhu zakázky. Zadavatel má k dispozici plný 

přístup ke všem datům, zatímco veřejnost dostává protokoly se základním 

informačním minimem.  

Systém má podporu řady statistik on-line u zveřejněných aukcí, tak i za 

uživatelem definované období. Je tak možné sledovat počet účastníků, 

počet zobrazení jedné aukce i efektivitu práce případně navržených změn v 

reálném čase i v definované historii. Výsledkem je tak i možnost reportování 

výsledků práce dle požadavků managementu zadavatele.  

  

TIPY:   Denně zodpovídáme řádově stovky dotazů.  

    Protokoly přinášejí transparentnost prodeje.  

Hmotné, personální a vývojové zázemí  

Máme vlastní kancelářské prostory. Máme nasmlouvanou vývojovou a 

programátorskou společnost, která aukční systém neustále vyvíjí a udržuje 

i po stránce právní. Na back-office pracují dobře vyškolení kmenoví 

zaměstnanci a externí spolupracovníci. Naše společnost vidí svoji 

budoucnost v kvalitních a zodpovědných lidech. Věříme, že Vám budeme 

dobrými partnery.  

Právní aspekty elektronického systému  

K vytváření právního rámce poskytování elektronického systému a na nich 

postavených elektronických službách využíváme renomovanou a odborně 

vybavenou právní kancelář.  

 TIPY:    Jsme v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele.  

    Jsme registrováni u ÚOOÚ, chráníme osobní údaje.  

    Flexibilní datová propojitelnost s jinými systémy.  
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Cenová politika nulových nákladů  

Stejně jako v ostatních problematikách i zde jsme prokázali pro nás typický 

progresivní inovativní přístup. Náklady aukce hradí vždy vítěz aukce a 

přitom jím nabídnutá cena náleží vždy v plné výši prodávajícímu. Tento 

přístup získal sympatie u všech našich prodávajících klientů. V kombinaci s 

nulovou možností pletichařit, rozsáhlou a efektivní inzercí a veřejně 

dostupnými výsledky aukce, je tento model vyváženým prostředkem pro 

všechny zúčastněné strany.  

 

Cíle společnosti  

Aukce jsou nyní ústředním tématem mnoha oblastí. Soukromá sféra, státní 

správa i municipál hledají způsoby jak využít a organizačně začlenit 

elektronické aukce do svých standardních struktur a postupů právě pro 

jejich efektivitu a nízkou nákladovost. Tuto skutečnost si plně 

uvědomujeme a rádi bychom byly těmto složkám užitečným obchodním 

partnerem.  

Klademe důraz na udržitelnost  

Při aukcích nepotřebného firemního majetku jsme schopni pro firmy vysadit 

zelené stromy za peníze získaných z prodejů nepotřeného majetku. Firmě 

pak předáme Zelený certifikát s počtem vysazených stromů. Majetek, na 

který jen sedá prach, tak přeměníme v zelené stromy.  

  

TIPY:  Politika nulových nákladů: prodávající u nás nikdy nic neplatí.  

Prodávající obdrží plnou cenu nabídnutou zájemcem v rámci aukce. 

Majetek, na který jen sedá prach, přeměníme v zelené stromy.   

   

Výhody elektronických aukcí na www.vasmajetek.cz  

Jednou ze základních zásad zpeněžení nepotřebného firmeního majetku je 

dosažení rychlého, hospodárného a co nejvyššího finančního výsledku.   
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Za podstatný přínos systému VášMajetek.cz ve smyslu firemního zájmu 

považujeme:  

a) přístupnost širšímu okruhu zájemců již seznámených a zvyklých na 

obdobné modely aukro.cz, e-bay.com apod., kdy se zájemci nemusí 

vyskytovat na předepsaném místě a tento prodej v sobě nenese prvek 

procedurální náročnosti a institucionalizovanosti spojených s tím, že se 

nabídek účastní v převážném rozsahu profesionální a poloprofesionální 

zájemci často se spekulačním zájmem a nikoli široká veřejnost,   

b) transparentní vyhledání zájemce nabízejícího nejvyšší kupní cenu 

principem licitace jako u dražby a zároveň možnost dále pracovat i se 

zájemci v dalším pořadí, vyjde-li najevo, že vítěz aukce nesplní svůj závazek 

uzavřít kupní smlouvu,  

c) možnost smluvně upravit aspekty financování i pro účely hypotečních 

a jiných úvěrů, smluvně upravit (omezit) odpovědnost za vady zpeněžované 

věci a jinak smluvně definovat vztah mezi správcem majetku a kupujícím,  

d) možnost operativní spolupráce a možnost v každé fázi zpeněžení 

zařazení výhrad v tomto smyslu do soutěžních podmínek,  

e) bez nákladovost všech aukcí, a to i opakovaných aukcí a  flexibilita 

obecně.  

  

Výhody našich elektronických aukcí lze pak u jednotlivých prodejů 

spatřovat v těchto jednotlivostech:   

 Náklady úspěšné aukce hradí zájemce (kupující)  

 Náklady neúspěšné aukce hradí VášMajetek.cz   

 Zadavatel (prodávající) nikdy nic neplatí   

 Aukce se koná do 30ti dnů = časová předvídatelnost a rychlost  

 Zadavatel si stanoví minimální vyvolávací cenu  

 Výslednou nabídku schvaluje zadavatel, nemusí věc prodat  

 Z každé aukce dostává zadavatel podrobný report  
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 Prokazatelné zvýšení počtu zájemců  

 Prokazatelná vysoká úspěšnost prodejů  

 Prokazatelné navýšení prodejních cen  

 Prokazatelné zrychlení a zjednodušení celého procesu   

 Prokazatelná transparentnost pro všechny zúčastněné  

 Minimální administrativní a dozorové zatížení zadavatele  

 Minimální potřeba školení pracovníků na straně zadavatele  

 Minimální náročnost na počet obsluhujících lidí  

  

Proč využít hotové řešení portálu www.VášMajetek.cz  

 Vývoj vlastního řešení zabere dlouhé měsíce a přestavuje několika 

milionové investice  

 Odladění vyvinutého řešení je namáhavé a zdlouhavé  

 Odladění chyb se většinou neobejde bez vážných závad systému a jeho 

dočasnou nefunkčností  

 Další provoz vlastního řešení je nákladné časově i finančně  

 Naše řešení je profesionální a technicky vyspělé  

 Kromě technického řešení je třeba stabilní právní rámec  

 Vlastní řešení předpokládá i náklady na inzerci a schopnost napojení na 

exportní softwary  

 Pořízení vlastního řešení znamená udržet stabilní vývojový tým a 

náročnou manažerskou práci na projektu  

  

Udělejte si ochutnávku  

Jako našemu potenciálnímu obchodnímu partnerovi Vám rádi ukážeme, jak 

u nás aukce probíhá.   

Můžeme Vás připustit jako nedražící veřejnost do některé z aukcí 

zveřejněné na našem portále.  



 

 

www.vasmajetek.cz  

info@vasmajetek.cz  

  

  

Můžeme výlučně pro Vás připravit testovací aukci v našem testovacím 

rozhraní.  

Můžete si aukci „naostro“ vyzkoušet na jedné nebo více položkách Vašeho 

majetku určeného k prodeji.  

Rádi Vám také uděláme prezentaci, jak vypadá zpracování podkladů, jak se 

provádí vlastní zadání aukce do našeho systému, připuštění zájemců, činění 

příhozů, určení vítěze aukce a mnoho dalšího. Neváhejte nás proto v 

případě Vašeho zájmu o spolupráci kontaktovat.  

Za tým VášMajetek.cz  

  

  

          -----------------------------------  

          Kostas Sideras.        

      jednatel společnosti      

        Váš Majetek s.r.o.  

e-mail: info@vasmajetek.cz  

tel.: +420 733 103 237 
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