
 
 
 

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 
 
 

 

V Y H L A Š U J E 

nabídku  

organizačním složkám státu a státním organizacím 

čj. 03297/21-SSHR ze dne 17. února 2021 

 

Správa státních hmotných rezerv (dále také „Správa“) v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o majetku“) a vyhláškou č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu 

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

nabízí bezúplatně   

organizačním složkám státu a státním organizacím nebo k využití ve veřejném zájmu 

                                        trvale nepotřebný majetek státu 
 

Nabídka majetku charakteru trvale nepotřebných vyčleněných pohotovostních zásob, které 

se staly nevyužitelné pro plnění úkolů hospodářských opatření pro krizové stavy, a s nimiž  

je Správa příslušná hospodařit, je realizována v souladu se zákonem o majetku a Rozhodnutím 

předsedy Správy č. 27/2011 o nepotřebnosti majetku. 
  

Na základě výše uvedených skutečností nabízí Správa majetek trvale přesahující její potřeby  

organizačním složkám státu a státním organizacím pro zabezpečení výkonu jejich působnosti nebo 

činnosti, za účelem změny příslušnosti hospodařit s trvale nepotřebným majetkem státu,     

anebo jeho využití ve veřejném zájmu. Vzhledem k charakteru majetku ho Správa nabízí              

bez poskytnutí peněžitého plnění podle § 22, odst. (3), zákona o majetku a § 16, odst. (1) vyhlášky. 

Předmětem nabídky je níže uvedený majetek 
 

 Lyofilizované enzymy acetylcholinesterázy (AChE)  a butyrylcholinesterázy (BuChE) 

(dále jen „enzymy“). 
 

Enzymy jsou dlouhodobě v úložném režimu skladování od roku 1997 a byly určeny ke speciálnímu 

použití v krizových situacích, jako biologické katalyzátory pro detekci nervově paralytických látek 

biochemickou reakcí (inhibicí) jejich enzymatické aktivity.  
 

Vzhledem k tomu, že aktivita enzymů s dobou uložení klesá, bylo provedeno v roce 2020 posouzení 

jejich využitelnosti znalcem v oboru chemie. Výsledkem odborného posouzení aktivity enzymů bylo 

zjištění poklesu aktivity obou enzymů vůči srovnávacímu standardu, přičemž jejich zbytková aktivita 

se blíží nule (AChE) nebo má přímo nulovou aktivitu (BuChE). Z uvedených výsledků znalce 

jednoznačně vyplývá, že enzymy již nevykazují aktivitu, která by umožňovala jejich využití 

k původnímu účelu.  
 

Na základě výše uvedených skutečností nabízí Správa možnost zvážit zbytkové využití těchto enzymů                                

ve výzkumné, laboratorní nebo jiné obdobné činnosti. Případným zájemcům Správa poskytne na 

vyžádání příslušný znalecký posudek. 

 



 
 
 

 

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana 

tel.: +420 222 806 111, fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz 

Seznam trvale nepotřebného majetku, jeho specifikace a evidenční cena včetně místa uložení enzymů            

je uvedena níže: 
 

 

Kontaktní osoba: Ing. Josef Orel, ředitel společnosti, tel. 257 311 639, mobil 602 378 729, e-mail: oritest@oritest.cz

P.č SKP JKPOV Index Název materiálové položky MJ Množství MJ v Kč Celkem v Kč

1 24416020 244160000008 25 ENZYM AChE g 98,00 647,28 63.433,44

2 24416020 244160000001 1 ENZYM BuChE g 299,80 4 799,40 1.438.860,12

                                                                                                                                                                                                                                 Celkem1.502.293,56

*) Původní evidenční cena z roku 1997

                                                                                Celkem

Evidenční cena *)

Místo uložení: ORITEST spol. s r.o., adresa: Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč                                                                                                                                           

LYOFILIZOVANÉ ENZYMY

 
 
  

Pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, bere na vědomí, že ho přejímá  

ve stavu, v jakém se nachází ke dni jeho předání a převzetí v místě plnění, tj. fyzicky i morálně 

zastaralý a nepoužitelný k původnímu účelu. Odvoz majetku si zajistí zájemce na vlastní náklady          

a na vlastní nebezpečí. Prohlídka majetku za účelem seznámení s jeho skutečným stavem bude 

zájemcům umožněna v místě jeho uložení, a to na základě žádosti, doručené minimálně 3 pracovní 

dny před termínem prohlídky na e-mail obchod_oph@sshr.cz, popřípadě do datové schránky Správy 

4iqaa3x nebo v listinné podobě na adresu Správy. 

Pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, předloží Správě požadavek ve stanovené lhůtě      

do 8. dubna 2021. 

 datovou schránkou na adresu 4iqaa3x s označením – věc: „Nabídka OSS, čj. 03297/21-SSHR“  
nebo          
  

 v listinné podobě, přičemž požadavek odešle v uzavřené obálce s označením na zadní straně 
„Nabídka OSS, čj. 03297/21-SSHR“ na adresu:  
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv  
Odbor příprav pro krizové stavy 
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana. 
 

Správa vybere zájemce, který projeví zájem o nabízený trvale nepotřebný majetek, přičemž v případě 

více nabídek ze strany zájemců přihlédne Správa k datu a času doručení požadavku. Správa oznámí 

tuto skutečnost vybranému zájemci, ostatní zájemce, jejichž nabídky nebyly přijaty, Správa vyrozumí. 
 

Požadavek zájemce musí obsahovat: 

a) identifikaci zájemce – název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, číslo účtu, datovou schránku, 
kontaktní osobu k jednání, telefon, e-mail, 

b) odkaz na dokument ke zřízení organizační složky státu nebo státní organizace, popřípadě kopii 
zřizovací listiny; nebo výpis z obchodního rejstříku, případně z jiné evidence právnických osob 
nebo kopii živnostenského listu,  

c) seznam majetku požadovaného zájemcem,  

d) podpis statutárního orgánu včetně otisku razítka. 

 
 
 

http://www.sshr.intra/Library/Containers/Documents%20and%20Settings/veda/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RGAWEWBJ/www.sshr.cz
mailto:obchod_oph@sshr.cz


 
 
 

 

Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana 

tel.: +420 222 806 111, fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz 

Případné další informace k výše uvedené nabídce trvale nepotřebného majetku státu Vám sdělí 

odborný zaměstnanec Správy: Ing. Jaroslav Hroděj, vedoucí obchodní manažer, telefon: 

244 141 093, mobil: 724 141 093, e-mail: obchod_oph@sshr.cz. Bližší informace k majetku poskytne 

jeho ochraňovatel ORITEST spol. s r.o., kontaktní osobou je Ing. Josef Orel, ředitel společnosti, 

tel. 257 311 639, mobil 602 378 729, e-mail: oritest@oritest.cz. 
 

Pokud Správa ve stanovené lhůtě neobdrží požadavek žádného zájemce, má se za to, že o nabídku 

majetku nebyl projeven zájem. 
 

 

 
 

 

 

                                                                                   

Ing. Miloslav Novák 
                                                                    ředitel Odboru příprav pro krizové stavy 

  podepsáno elektronicky 
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