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Č. j.: SFZP 294838/2022    

Datum:  21. 11. 2022    

 

NEPOTŘEBNÝ MAJETEK  - PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ  

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ  
dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 

složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  

Název výběrového řízení: 

SFŽP ČR - nepotřebný majetek 2/2022 

Identifikační údaje zadávajícího: 

Název: Státní fond životního prostředí České republiky (dále „SFŽP ČR“ nebo 

„prodávající“) 

IČO: 00020729 

Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč 

Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR 

Kontaktní údaje pro účely výběrového řízení: 

Kontaktní osoba: Novotný Martin 

Telefon:    +420 267 994 378, 730 164 501 

E-mail: martin.novotny@sfzp.cz 

Web: https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/nabidka-nepotrebneho-majetku  

 

 

SFŽP ČR je státní organizace příslušná hospodařit s níže uvedeným majetkem státu. Tento majetek státu 

se ve smyslu § 14 odst. 7 zákona stal trvale nepotřebným.  

SFŽP ČR pak v souladu s § 19c odst. 3, resp. 22 zákona a příslušnými ustanoveními vyhlášky tímto nabízí 

ke koupi zájemcům z řad právnických a fyzických osob dále uvedený movitý majetek. 
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1 NABÍZENÝ MAJETEK 

Nabízeným majetkem je movitá věc - osobní automobil Škoda Fabia (RZ 2AP5951,  

inv. č. 203060), rok výroby 2011, najeté kilometry: 192 150 km.  

Pořizovací cena majetku činila 244 790 Kč, zůstatková cena majetku k 30. 6. 2022 činila 13 826 Kč.  

Znalecký posudek č. 4515-128/2022 vypracovaný Ing. Josefem Jílkem zpracovaný ke dni  

26. 8. 2022  stanovil tržní cenu majetku na 50 000 Kč (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).  

Minimální nabídková cena za uvedený automobil je 50 000 Kč.  

Pozn.: Spolu s majetkem budou po sepsání kupní smlouvy při předání majetku předány také veškeré 

dokumenty - právní i technické - které se k majetku váží.  

  

2 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

2.1 Nabídka zájemce o koupi majetku musí být ve lhůtě podle čl. 4.1 této zadávací dokumentace 

doručena prodávající listinné podobě dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací 

dokumentace.  

V nabídce doplní zájemce všechny požadované identifikační údaje požadovaného majetku   

a nabídkovou cenu za nabízený majetek.  

Nabídky doručené po uvedené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny. 

2.2 Nabídku je zájemce povinen doručit v uzavřené obálce opatřené jeho jménem, výrazným nápisem 

„NEOTEVÍRAT“ a názvem výběrového řízení „SFŽP - nepotřebný majetek  2/2022“ 

2.3 Pořadí nabídek zájemců bude stanoveno podle výše nabídkové ceny. 

2.4 Jako nejvhodnější nabídka bude prodávajícím vybrána nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. 

V případě stejné nabídkové ceny za totožnou  položku majetku bude vybrán zájemce, který 

doručil svou nabídku prodávajícímu dříve. Nabídky, jež budou obsahovat nižší nabídkovou cenu, 

než je nabídková minimální cena, budou z výběrového řízení vyřazeny.  

2.5 Nabídková cena uvedená v nabídce je konečná a závazná. 

2.6 Prodávající si vyhrazuje právo i bez udání důvodu toto výběrové řízení zrušit, a to až do okamžiku 

uzavření kupní smlouvy. 

2.7 Prodávající nebude zájemcům hradit jakékoliv náklady spojené s jejich účastí v tomto výběrovém 

řízení. 

3 PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1 Návrh kupní smlouvy s výzvou k jeho přijetí bude doručen zájemci, jehož nabídka byla ve 

výběrovém řízení vybrána jako nevhodnější, do 15 pracovních dnů po otevření obálek  

s nabídkami. V návrhu kupní smlouvy není vybraný zájemce oprávněn provádět změny týkající se 

předmětu kupní smlouvy a kupní ceny, jež bude odpovídat cenové nabídce vybraného zájemce. 

K ostatním ujednáním návrhu kupní smlouvy je vybraný zájemce oprávněn vznést připomínky či 

návrhy na jejich změnu. 
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3.2 Nedoručí-li vybraný zájemce podepsaný návrh kupní smlouvy nebo návrh kupní smlouvy 

doplněný o připomínky či návrhy na změnu smluvních ujednání prodávajícímu ve lhůtě 15 

pracovních dní od jeho doručení vybranému zájemci, bude toto jednání považováno za nezájem 

uzavřít kupní smlouvu a jako nejvhodnější nabídka bude následně vybrána nabídka zájemce, která 

se ve výběrovém řízení umístila jako další v pořadí. 

3.3 Doručí-li vybraný zájemce návrh kupní smlouvy doplněný o připomínky či návrhy na změnu 

smluvních ujednání, odešle prodávající vybranému zájemci přepracovaný návrh kupní smlouvy, 

popř. zašle vybranému zájemci vyrozumění, v němž uvede důvody, pro které připomínky či návrhy 

na změnu smluvních ujednání neakceptuje. Nedoručí-li vybraný zájemce podepsaný návrh kupní 

smlouvy, popř. prodávajícím přepracovaný návrh kupní smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 

dne jeho doručení vybranému zájemci, bude toto jednání považováno za nezájem uzavřít kupní 

smlouvu a jako nejvhodnější nabídka bude následně vybrána nabídka zájemce, která se ve 

výběrovém řízení umístila jako další v pořadí. 

4 PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

4.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 12. 2022 v 11:00 hod. Nabídky je možné podávat 

poštou nebo osobně do podatelny v budově centrálního pracoviště SFŽP ČR na adrese 

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, 4. patro, číslo dveří 5.28, a to v úředních hodinách 

podatelny (viz https://www.sfzp.cz/kontakty/podatelna-e-podatelna/ .  

4.2 Otevírání obálek se uskuteční dne 20. 12. 2022 v 11:05 hod. v budově centrálního pracoviště 

SFŽP ČR na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč (případní zájemci o proces otevírání 

obálek se shromáždí u recepce ve 4. patře). Otevírání obálek je veřejné; mohou se jej účastnit 

výhradně zájemci (v případě právnických osob výhradně osoba oprávněná jednat jménem či za 

zájemce), kteří podali nabídku, popř. jejich zástupci. Bude-li se otevírání obálek účastnit zástupce 

zájemce, je povinen prokázat se plnou mocí vystavenou zájemcem a v případě právnických osob 

osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. 

5 PROHLÍDKA NABÍZENÉHO MAJETKU 

Prodávající umožňuje prohlídku nabízeného majetku v centrále SFŽP ČR na adrese Olbrachtova 2006/9, 

Praha 4, a to po předchozí telefonické dohodě nebo písemné žádosti (e-mailem) adresované příslušné 

kontaktní osobě prodávajícího (viz výše). Prohlídku je možné uskutečnit nejpozději dne  

19. 12. 2022 do 15:00 hod. 

 

 ..........................................................................................  

Ing. Petr Valdman  

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 - vzor nabídky 

Příloha č. 2 - znalecký posudek 

 

https://www.sfzp.cz/kontakty/podatelna-e-podatelna/

