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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 

Odbor příprav pro krizové stavy 

V Y H L A Š U J E 

výběrové řízení 
na prodej trvale nepotřebného majetku státu  

č. j.: 11294/20-SSHR ze dne 22. 7. 2020 

o nejvyšší nabídnutou kupní cenu  

 

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) nabízí 
právnickým a fyzickým osobám trvale nepotřebný majetek státu charakteru vyčleněných 
trvale nepotřebných zásob pro humanitární pomoc určených k prodeji (dále také „majetek“), 
s nímž je příslušná hospodařit. Nabídka majetku je uveřejněna na: 

– webových stránkách Správy, tj. www.sshr.cz, ,,Nabídky a zakázky“, ,,Movitý 
majetek“.  

– webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
tj. www.nabidkamajetku.cz, „Nabídky veřejnosti“ nebo „Jiné formy prodeje 
a pronájmy“.   

Nedílnou součástí této nabídky je: 

– Příloha č. 1, která obsahuje seznam trvale nepotřebného majetku určeného k prodeji 
s uvedením minimálního peněžitého plnění bez DPH, místa uložení a kontaktní osoby 
v místě uložení (1 list).  

– Příloha č. 1 slouží zároveň jako nabídkový formulář. 
– Příloha č. 2, která obsahuje ilustrativní fotodokumentaci majetku (2 listy). 

 

1) Informace o nabídce 

Předmětem výběrového řízení na prodej trvale nepotřebného majetku je nabídka 
nepotřebných položek soupravy stejnokroje polního (svetr, čepice, blůza, kalhoty, plášť)  
a plášťě pogumovaného. 

 

2) Identifikace zájemce 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 
budou identifikovány takto: 

– Fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, datová 
schránka (je-li zřízena), telefon/mobil, e-mail; 

– Podnikající fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně místa 
podnikání, IČO, datová schránka (je-li zřízena), telefon/mobil, e-mail, kopie 
živnostenského listu či jiného dokladu o oprávnění k podnikání; 

– Právnické osoby: název, sídlo, IČO, kopie výpisu z obchodního rejstříku (je-li 
společnost do tohoto rejstříku zapsaná), případně z jiné evidence právnických osob, 
datová schránka (je-li zřízena), telefon, e-mail. 
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3) Prohlídka nabízeného majetku 

Prohlídka majetku bude zájemcům umožněna před odesláním nabídky v místech jeho 
uložení ve dnech 29. července 2020, 30. července 2020, 19. srpna 2020 a 20. srpna 2020 
vždy v době od 8:00 do 14:00 hod. po dohodě s kontaktními osobami uvedenými v příloze  
č. 1. 

Zájemce požádá o prohlídku Správu minimálně 4 pracovní dny před termínem prohlídky 
na e-mail: obchod_oph@sshr.cz nebo v listinné formě na adresu Správy – Šeříková 616/1, 
150 85 Praha 5 – Malá Strana. Na základě této skutečnosti Správa vystaví povolení 
k prohlídce, které zašle zájemci.  
 
Žádost o prohlídku musí obsahovat: 

▪ Označení textem „Žádost o prohlídku k VŘ č. j.: 11294/20-SSHR“.   
▪ Jméno a příjmení, datum narození osoby, která se zúčastní prohlídky, případně jakou 

obchodní firmu osoba zastupuje. 
▪ Zvolený termín prohlídky a místo uložení majetku. 

 
Vystavené povolení k prohlídce je platné pouze při předložení občanského průkazu  
nebo cestovního pasu, kterým se zájemce prokáže v den prohlídky v místě uložení 
majetku. 

 

Pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, bere na vědomí, že v kupní smlouvě bude 
uvedeno, že ho přejímá v tom stavu, v jakém se nacházel ke dni jeho předání a převzetí 
v místě plnění, na případné reklamace kvality nebude brán zřetel.  
 
 
4) Nabídka a její náležitosti  
Nabídka zájemce musí být předložena v uzavřené obálce, kterou odešle zájemce na adresu 
Správy nebo ji doručí do podatelny Správy státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 
150 85 Praha 5 – Malá Strana tak, aby podatelnou Správy byla přijata nejpozději  
do 31. srpna 2020 do 12:00 hodin. 

Nabídka musí obsahovat: 

▪ Požadované množství. 
▪ Nabízenou kupní cenu v Kč bez DPH (dále jen „kupní cena“): 

 

– za měrnou jednotku, 
– za požadované množství celkem. 

 

Nabízenou kupní cenu vyznačí zájemce do nabídkového formuláře, který je uveden 
v příloze č. 1. Tento formulář poskytne Správa zájemci na vyžádání ve formě 
excelové tabulky. 

 

 

▪ Identifikační údaje zájemce podle bodu 2) tohoto výběrového řízení. 
 

▪ Podpis u fyzické osoby, podpis statutárního orgánu u právnické osoby, 
případně také otisk razítka. 

 
Obálka s nabídkou musí být označena: 

▪ Na titulní straně textem „Nabídka č. j.: 11294/20-SSHR - NEOTVÍRAT“.  
 
 

▪ Na zadní straně zpáteční adresou odesílatele u fyzické osoby, názvem a sídlem firmy 
u právnické osoby. 
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5) Podmínky výběrového řízení: 
a) Správa provede kontrolu náležitostí doručených nabídek, a to: 

– dodržení předepsaného termínu pro podání nabídky,  
– označení obálek s nabídkami a jejich uzavření, 
– splnění požadované identifikace zájemců. 

V případě administrativního pochybení při doložení identifikace zájemce může 
hodnotící komise zvážit dožádání chybějícího dokumentu. 

b) Správa vyhodnotí doručené nabídky podle jediného kritéria, kterým je výše nabízené 
kupní ceny za měrnou jednotku majetku (MJ).  

c) Nabízená kupní cena musí být vyšší než minimální kupní cena bez DPH uvedená 
v příloze č. 1. V případě rovnosti nabízených kupních cen od více zájemců, rozhoduje 
datum a čas doručení jejich nabídky. 

d) Správa vybere nabídku s nejvyšší nabízenou kupní cenou a oznámí tuto 
skutečnost vybranému zájemci, ostatní účastníky, jejichž nabídky budou odmítnuty, 
Správa vyrozumí. 

e) Správa stanovuje pro prodej majetku obecnou zásadu platby předem. 
f) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídky předložené po stanoveném termínu 

tj. do 31. srpna 2020 do 12:00 hodin.  

g) Správa si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.  
h) Správa si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.  
i) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, která nesplňuje podmínky výběrového 

řízení. 
j) Správa vyřadí nabídky zájemce, který ke dni otevírání obálek nemá uhrazeny 

všechny závazky nebo pohledávky vůči Správě. 

k) Správa zpracuje návrh kupní smlouvy s vybraným zájemcem s uvedením povinnosti 
fyzicky převzít majetek v dohodnutém termínu, a to vždy až po zaplacení kupní ceny.  

l) Správa obdrží od vybraného zájemce přijatý návrh kupní smlouvy, který je zájemce 
povinen předat Správě do 14 dnů po obdržení písemného návrhu kupní smlouvy 
od Správy. 

m) Správa sjednává pro přechod vlastnictví v kupní smlouvě, uzavírané podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výhradu vlastnictví. 
 

6) Nakládka a doprava majetku 

Nakládku a dopravu majetku si zajistí zájemce (kupující) na vlastní náklady a na vlastní 
nebezpečí. 
 
 
7) DPH 

Správa je podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Na základě této skutečnosti bude 
při prodeji k nabízené ceně účtována vždy DPH ve výši 21 %. 
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8) Kontaktní údaje 
 

Kontaktní osoba Správy ve věci prodeje majetku je odborný zaměstnanec Správy Ing. Hana 

Šponarová, vedoucí obchodní manažer, tel.: 244 095 320, mob.: 720 979 515,  

e-mail: hsponarova@sshr.cz nebo obchod_oph@sshr.cz.  

 

 

Kontaktní osoby ve věci technických informací a prohlídky majetku jsou uvedeny v příloze  

č. 1. 

 
 
 
 
 
 
 

         Ing. Miloslav Novák   
  ředitel Odboru příprav pro krizové stavy 

v z. Ing. Bohdan Pavelka   
     podepsáno elektronicky 

          
Přílohy: dle textu  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P. č. Název majetku Kód JKPOV Kód SKP Index MJ
Množst

ví  

Min. 

peněžité 
plnění/MJ

Min. peněžité 
plnění celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

1
PLÁŠT POGUMOVANÝ 3/4 
S KAPUC. VEL .NA MIRU

971721400000 18243255 14 ks 500 58 29 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P. č. Název majetku Kód JKPOV Kód SKP Index MJ
Množst

ví  

Min. 

peněžité 
plnění/MJ

Min. peněžité 
plnění celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

1
SVETR stejn.pol.vz 93 

(velikost 246)
177200000246 17720000 1 ks 201 232 46 632

2
SVETR stejn.pol.vz 93 

(velikost 250)
177200000250 17720000 2 ks 33 232 7 656

3
SVETR stejn.pol.vz 93 

(velikost 254)
177200000254 17720000 3 ks 131 232 30 392

4
SVETR stejn.pol.vz 93 

(velikost 258)
177200000258 17720000 4 ks 40 232 9 280

5
SVETR stejn.pol.vz 93 

(velikost 262)
177200000262 17720000 5 ks 63 232 14 616

6 SVETR stejn.pol.vz 93 177200000000 17720000 6 ks 532 232 123 424

7
ČEPICE stejn.pol.vz 93 

(velikost 53)
182100000053 18210000 1 ks 3 48 144

8
ČEPICE stejn.pol.vz 93 

(velikost 54)
182100000054 18210000 2 ks 33 48 1 584

9
ČEPICE stejn.pol.vz 93 

(velikost 55)
182100000055 18210000 3 ks 145 48 6 960

10
ČEPICE stejn.pol.vz 93 

(velikost 56)
182100000056 18210000 4 ks 17 48 816

11
ČEPICE stejn.pol.vz 93 

(velikost 61)
182100000061 18210000 9 ks 2 48 96

12
BLUZA stejn.pol.vz 93 

(velikost 247)
182111000247 18211100 39 ks 122 248 30 256

13
BLUZA stejn.pol.vz 93 

(velikost 250)
182111000250 18211100 40 ks 17 248 4 216

14
BLUZA stejn.pol.vz 93 

(velikost 347)
182111000347 18211100 45 ks 10 248 2 480

15
BLUZA stejn.pol.vz 93 

(velikost 447)
182111000447 18211100 47 ks 51 248 12 648

16
KALHOTY stejn.pol.vz 93 

(velikost 247)
182112000247 18211200 1 ks 69 280 19 320

17
KALHOTY stejn.pol.vz 93 

(velikost 450)
182112000450 18211200 10 ks 73 280 20 440

18
KALHOTY stejn.pol.vz 93 

(velikost 462)
182112000462 18211200 14 ks 2 280 560

19
KALHOTY stejn.pol.vz 93 

(velikost 344)
182112000344 18211200 6 ks 13 280 3 640

20
KALHOTY stejn.pol.vz 93 

(velikost 444)
182112000444 18211200 8 ks 1 280 280

21
KALHOTY stejn.pol.vz 93 

(velikost 447)
182112000447 18211200 9 ks 42 280 11 760

22
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 447)
182130000447 18213000 10 ks 50 648 32 400

23
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 462)
182130000462 18213000 14 ks 7 648 4 536

24
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 247)
182130000247 18213000 2 ks 88 648 57 024

25
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 250)
182130000250 18213000 3 ks 39 648 25 272

26
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 344)
182130000344 18213000 7 ks 8 648 5 184

27
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 347)
182130000347 18213000 8 ks 7 648 4 536

28
PLÁŠŤ stejn.pol.vz 93 

(velikost 444)
182130000444 18213000 9 ks 1 648 648

Celkem v Kč 476 800

Ochraňovatel: Středisko Správy státních hmotných rezerv Boletex, Bošice Minimální peněžité plnění
 v Kč bez DPH

Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez 
DPHKontaktní osoba: pan Daniel Richter, mob.: 602 489 026, e-mail: ricd@sshr.cz  

Příloha č. 1 k č. j.: 11294/20-SSHR ze dne 22. 7. 2020 

Seznam trvale nepotřebného majetku státu určeného k prodeji

Minimální peněžité plnění
 v Kč bez DPH

Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez 
DPHKontaktní osoba: pan Leo Stiborský, mob.: 602 868 580, e-mail: lstiborsky@sshr.cz

Ochraňovatel: Středisko Správy státních hmotných rezerv OPAVAN, Štítina u Opavy 



 

Příloha č. 2 k č. j.: 11294/20-SSHR ze dne 22. 7. 2020 

 

Ilustrativní fotodokumentace:  

 

 

        ČEPICE stejnokroj polní                                                                     BLŮZA stejnokroj polní 
 

                                          

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
       KALHOTY stejnokroj polní 

 

   

         

        

                       
                        SVETR stejnokroj polní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PLÁŠŤ stejnokroj polní 
 

 
 
 

PLÁŠŤ POGUMOVANÝ 
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