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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  

(nepotřebných pohotovostních zásob)  
 

čj. 07556/22-SSHR ze dne 2. června 2022 
o nejvyšší nabídnutou kupní cenu  

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

• webových stránkách Správy, www.sshr.cz pod označením Nabídky a zakázky  
- Movitý majetek. 

 

• webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
www.nabidkamajetku.cz pod označením Nabídky veřejnosti nebo Jiné formy 
prodeje a pronájmy. 

 

Nedílnou součástí této nabídky je příloha č. 1, která obsahuje seznam s bližší specifikací majetku, 
místo jeho uložení a požadované minimální peněžité plnění bez DPH.   
 
1) Informace o nabídce 

Předmětem výběrového řízení na prodej trvale nepotřebného majetku státu v rámci záměny  
je nabídka železničních a dalších položek, uložených ve středisku Správy Olomouc-
Chválkovice, pobočka Plzeň, Sázava, Pohořelice a Vinařice a u ochraňovatelského subjektu 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj. 
 
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, DIČ, kopie výpisu z obchodního rejstříku                
(je-li společnost do tohoto rejstříku zapsána), případně z jiné evidence právnických osob, 
datová schránka (je-li zřízena), telefon/mobil, e-mail. 
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3) Prohlídka techniky 
 

Prohlídka majetku bude zájemcům umožněna před odesláním nabídky v místech jeho uložení  
ve dnech 9. června až 12. července 2022 v době od 9:00 do 14:00 po dohodě s kontaktními 
osobami uvedenými v příloze č. 1. Zájemce požádá o prohlídku minimálně 5 pracovních dnů 
před termínem prohlídky na e-mail: obchod_oph@sshr.cz nebo v listinné podobě na níže 
uvedenou adresu Správy. Na základě této skutečnosti Správa vystaví povolení k prohlídce,  
které zašle zájemci a středisku Správy, nebo ochraňovatelskému subjektu. 
 

Pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, bere na vědomí, že v kupní smlouvě bude 
uvedeno, že ho přejímá ve stavu, v jakém se nacházel ke dni jeho předání a převzetí v místě 
plnění, na případné reklamace kvality nebude brán zřetel.  
 její 

Nakládku a dopravu majetku si zajistí zájemce (kupující) na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. 
 
4) Nabídka a její náležitosti           

Nabídka zájemce musí být předložena v uzavřené obálce, kterou odešle zájemce  
na adresu Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana 
nebo ji doručí přímo do podatelny Správy. Nabídka zájemce musí být doručena v obou případech 
na Správu nejpozději do 14. července 2022 do 10:00 hodin. 
 

Nabídka musí obsahovat: 

• Požadované množství kusů (MJ). 
• Nabízenou kupní cenu v Kč bez DPH (dále jen „kupní cena“) 

 

- za měrnou jednotku (MJ), 
- za požadované množství celkem. 

 

K vyznačení kupní ceny lze využít přílohu č. 1, která slouží zároveň jako nabídkový formulář, 
který Správa poskytne zájemci na vyžádání elektronicky.           

 

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

• Podpis u fyzické osoby, podpis statutárního orgánu u právnické osoby, včetně 
otisku razítka. 

 

      Obálka s nabídkou musí být označena: 

• Na titulní straně textem „Nabídka čj. 07556/22-SSHR - NEOTVÍRAT“.  
 

• Na zadní straně zpáteční adresou odesílatele u fyzické osoby, názvem a sídlem firmy    
            u právnické osoby. 
 

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 zjištění administrativního pochybení při doložení identifikace zájemce, může hodnotící 
komise chybějící dokument dožádat. 
 
 

b) Správa vyhodnotí doručené nabídky podle jediného kritéria, kterým je výše nabízené 
kupní ceny za měrnou jednotku majetku (MJ).  
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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 nepotřebných PZ obecnou zásadu platby předem. 
f) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídky předložené po stanoveném termínu,   

tj. 14. července 2022 do 10:00 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 nepotřebné PZ 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, ve znění pozdějších předpisů, výhradu vlastnictví. 

 

6) 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 
kupní ceně připočtena platná sazba DPH. 
 

7) Kontaktní údaje 

Kontaktní osoba Správy ve věci prodeje majetku je odborný zaměstnanec Správy Ing. Kateřina 
Kokošková, vedoucí obchodní manažer, tel.: 244 095 329, mob.: 720 979 506, e-mail: 
kkokoskova@sshr.cz nebo obchod_oph@sshr.cz.  
 

Kontaktní osoby ve věci technických informací a prohlídky majetku jsou uvedeny podle 
jednotlivých míst uložení v příloze č. 1. 

 
 
Ing. Miloslav Novák 

 ředitel Odboru příprav pro krizové stavy 
v z. Ing. Bohdan PAVELKA 

vedoucí oddělení řízení hospodářských opatření 
 podepsáno elektronicky 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Nabídka trvale nepotřebného majetku státu (2 listy) 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

P. č. Název majetku JKPOV Kód SKP Index MJ Množství  Min. peněžité
 plnění/MJ

Min. peněžité plnění 
celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

1 Přívěs speciální SPDB 40 t 446122040040 34202319 85 ks 3 130 000 390 000

2 Sud ocelový pozinkovaný na PH 200 l 555120000000 28711100 9 ks 30 200 6 000

3 Závěs přírubový IP nosníků 281121701450 31204000 13 ks 1 2 000 2 000
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P. č. Název majetku JKPOV Kód SKP Index MJ Množství  Min. peněžité
 plnění/MJ

Min. peněžité plnění 
celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

4 Přívěs speciální SPDB 40 t 446122040040 34202319 85 ks 2 130 000 260 000

5 Závěs přírubový IP nosníků 281121701450 31204000 13 ks 1 2 000 2 000

6 Oblek pracovní 715180000033 18211121 1 spr. 1 070 120 128 400
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P. č. Název majetku JKPOV Kód SKP Index MJ Množství  Min. peněžité
 plnění/MJ

Min. peněžité plnění 
celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

7 Oblek pracovní 715180000033 18211121 1 spr. 1 530 120 183 600

8 Přívěs speciální SPDB 40 t 446122040040 34202319 85 ks 2 130 000 260 000

9 Sud ocelový pozinkovaný na PH 200 l 555120000000 28711100 9 ks 40 200 8 000

10 Závěs přírubový IP nosníků 281121701450 31204000 13 ks 5 2 000 10 000

11 Souprava plováků PIŽMO 560200000000 28112100 359 ks 10 28 800 288 000

12 Pružná podložka 2mm TMS 159400000004 28112110 1647 ks 137 1 137

Příloha č. 1 - Seznam trvale nepotřebného majetku státu určeného k prodeji k č.j.: 07556/22-SSHR ze dne 2. 6. 2022

Středisko Správy: Olomouc-Chválkovice, 772 00 Olomouc  Minimální peněžité plnění v Kč 
bez DPH Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez DPHKontaktní osoba: Václav Honzík, tel.: 585 312 113, mob.: 723 236 686, e-mail: vhonzik@sshr.cz 

Pobočka Plzeň, 320 00 Plzeň     Minimální peněžité plnění v Kč 
bez DPH Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez DPHKont. os.: Ing. František Ruščák, tel.: 377 423 715, mob.: 720 074 271, e-mail: fruscak@sshr.cz

Pobočka Pohořelice, 691 23 Pohořelice   Minimální peněžité plnění v Kč 
bez DPH Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez DPHKontaktní osoba.: Eduard Dračka, tel.: 519 424 803, mob.: 720 979 513, e-mail: edracka@sshr.cz



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

P. č. Název majetku JKPOV Kód SKP Index MJ Množství  Min. peněžité
 plnění/MJ

Min. peněžité plnění 
celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

13 Přívěs speciální SPDB 40 t 446122040040 34202319 85 ks 1 130 000 130 000

14 Závěs přírubový IP nosníků 281121701450 31204000 13 ks 1 2 000 2 000

15 Zařízení zdvihací HYRA 469200000003 29221800 33 spr. 1 60 000 60 000

16 Souprava pro mostní středisko - E 458900000027 35204059 284 spr. 3 57 900 173 700

17 Výkolejka oboustranná uzamykatelná 
04019 316211000003 35204058 3 ks 18 853 15 354

18 Přívěs cisterna na pit.vodu PCP 3 m3 446121800003 34202319 57 ks 1 12 700 12 700

19 Přívěs cisterna na pit.vodu PCP 3 m3 446121800003 34202319 58 ks 1 12 700 12 700
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P. č. Název majetku JKPOV Kód SKP Index MJ Množství  Min. peněžité
 plnění/MJ

Min. peněžité plnění 
celkem

Požadované 
množství

Nab. peněžité
plnění/MJ

Nab. peněžité plnění 
celkem

20 Přívěs speciální SPDB 40 t 446122040040 34202319 85 ks 2 130 000 260 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P. 
č. Název majetku Kód JKPOV Kód SKP Index MJ Množství  Min. peněžité 

plnění/MJ
Min. peněžité plnění 

celkem
Požadované 

množství
Nab. peněžité

plnění/MJ
Nab. peněžité plnění 

celkem

21 Přívěs podvalník pro porážení zařízení  * 446124000000 34202319 60 ks 1 3 600 3 600

 * Poznámka: technicky a funkčně nezpůsobilý k provozu.

Ochraňovatel: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, 612 00 Brno Minimální peněžité plnění
 v Kč bez DPH Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez DPHKontaktní os: MVDr. Ctirad Zabloudil, tel.: 541 594 407, mob.: 602 965 789,e-mail: c.zabloudil.kvsb@svscr.cz 

Pobočka Vinařice, 273 07 Vinařice  Minimální peněžité plnění v Kč 
bez DPH Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez DPHKontaktní os.: Bc. Zdeněk Čaněk, tel.: 312 672 260, mob.: 727 983 613, e-mail: zcanek@sshr.cz

Pobočka Sázava, 592 11 Velká Losenice  Minimální peněžité plnění v Kč 
bez DPH Požadované množství a nabízené peněžité plnění v Kč bez DPHKont. os.: Ing. Bc. Miroslav Beneš, tel.: 566 666 922, mob.: 777 534 311, e-mail: mbenes@sshr.cz
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