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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 

       podle usnesení vlády ČR č. 986/2021 
 

čj. 16206/22-SSHR ze dne 22. září 2022     

 o nejvyšší nabídnutou kupní cenu 

  
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv (dále též „Správa“) nabízí právnickým          

a fyzickým osobám trvale nepotřebný majetek státu charakteru trvale nepotřebných 

pohotovostních zásob, kterými jsou osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky,  

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

je Správa příslušná hospodařit. Výběrové řízení je realizováno v souladu se zákonem o majetku  

č. 219/2000 Sb. a usnesením vlády ČR č. 986/2021 k zajištění efektivní obměny a spotřeby 

osobních ochranných prostředků zdravotnických prostředků a dezinfekce pořízených do státních 

hmotných rezerv.  
 

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 majetku s jeho bližší 
specifikací, místa jeho uložení včetně adresy a kontaktních osob, a požadované minimální peněžité 
plnění bez DPH.    
  

1) Informace o nabídce  

Předmětem výběrového řízení je prodej trvale nepotřebného majetku, kterým jsou osobní ochranné 
prostředky a zdravotnické prostředky (dále též „OOP“), které byly pořízeny v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR a potřebou pokrytí ochrany zdraví v době primárního 
pandemického stavu vyplývajícího z výskytu korona viru SARS Covid-19. 

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 i 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 OOP  

Prohlídka osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků bude zájemcům 
umožněna před odesláním nabídky v místě jejich uložení ve dnech 4. - 5. 10. a 11. - 12. 10. 2022            
v době od 9:00 do 14:00, a to vždy po dohodě s kontaktními osobami uvedenými v příloze  
č. 1 tohoto výběrového řízení.    
 

Zájemce požádá o prohlídku OOP minimálně 3 pracovní dny před jejím termínem 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 příslušnému místu uložení    
k realizaci.  
 

Pokud zájemce projeví o nabízené OOP zájem, bere na vědomí, že v kupní smlouvě bude uvedeno, 

že je přejímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni jejich předání a převzetí v místě plnění, s uvedenou 
exspirací. Na případné reklamace z hlediska jakosti nebo kvality nebude brán zřetel.   
 

 Nakládku a dopravu OOP si zajistí zájemce (kupující) na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.  
 

4) Nabídka a její náležitosti  
   

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

do 14. října 2022 do 12 hodin:  

 datovou schránkou na adresu 4iqaa3x s označením – věc: „VŘ čj. 16206/22-SSHR“   
nebo           

 v listinné podobě, přičemž požadavek odešle v uzavřené obálce s označením na zadní straně 
„VŘ čj. 16206/22-SSHR“ na adresu:   
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv   
Odbor příprav pro krizové stavy  

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana.  
 

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 nabízené kupní ceny lze využít přílohu č. 1, která slouží zároveň jako nabídkový 
formulář. Správa poskytne zájemci na vyžádání mailem tento formulář 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 „VŘ čj. 16206/22-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. 
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V případě administrativního pochybení při doložení identifikace zájemce může hodnotící komise 

chybějící dokument dožádat.  
 

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

b) 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.  

c) Správa vybere prioritně nabídku s nejvyšší nabízenou kupní cenou za jednotlivou položku, 
pokud nebude projeven zájem o veškeré množství jednotlivé položky, vybere Správa dalšího 
zájemce v pořadí podle výše nabízené kupní ceny za jednotlivou položku za předpokladu,        
že jím nabízená kupní cena je vyšší než minimální cena bez DPH. 
 

d) Správa vyrozumí vybrané účastníky a současně účastníky, jejichž nabídky budou odmítnuty.   
e) Správa si vyhrazuje právo zaokrouhlit počet OOP na celá balení a tomuto počtu přizpůsobit 

celkovou kupní cenu.    
f) Správa stanovuje pro prodej nepotřebných PZ obecnou zásadu platby předem.  
g) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídky předložené po stanoveném termínu, tj. 14. října 

2022 do 12:00 hodin.   
h) Správa si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.   
i) Správa si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.   
j) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, která nesplňuje podmínky výběrového řízení.  
k) Správa vyřadí nabídky zájemce, který ke dni otevírání obálek nemá uhrazeny všechny závazky 

nebo pohledávky vůči Správě.  
l) Správa zpracuje návrh kupní smlouvy s vybraným zájemcem s uvedením povinnosti fyzicky 

převzít nepotřebné OOP v dohodnutém termínu, a to vždy až po zaplacení kupní ceny.  
m) 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.  
n) 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 osobou ve věci nabídky majetku je odborný zaměstnanec Správy Ing. Tomáš Cupák, 
vedoucí obchodní manažer, tel. 244 095 374, mobil 702 179 191, e-mail: tcupak@sshr.cz. 
                               
 

 
 
 

 

                                        Ing. Miloslav Novák  

ředitel Odboru příprav pro krizové stavy                                                                                                     
               podepsáno elektronicky 

 

 

  

Příloha č. 1 – Nabídka trvale nepotřebného majetku státu (2 listy)  
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SEZNAM MAJETKU – OSOBNÍ OCHRANNÉ A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY                                                                             Příloha č. 1 k čj. 16206/22-SSHR (2 listy) 

P. č. Název majetku 
Identifikátor 

zdroje 
SKP  JKPOV  Index  

Množství 
(MJ=ks) 

Min. 
peněžité 

plnění/MJ 
v Kč bez 

DPH 

Min.  
peněžité 
celkem           

v Kč bez 
DPH 

Konec 
exspirace  

Úložiště 
Požadované 

množství 
celkem 

Nabízené  
peněžité   

plnění/MJ  
v Kč bez DPH 

Nabízené 
peněžité 

plnění/celkem                
v Kč bez DPH 

1 
Výměnný filtr 
k dýchací 
polomasce 3Dees  

42U-PZ00253-
UA 

33101500 331016000005 8 671 17,17 11 521,07 XI.22  Štítina1)       

2 
Jednorázové 
ochranné obleky 
vel. XL  

42U-PZ00224-6 25241000 703820000003 19 13 000  8,20 106 600 I/23 Štítina       

3 
Jednorázové 
ochranné obleky           
vel. XXL  

42U-PZ00225 25241000 703820000003 20 11 300 8,20 92 660 I/23 Štítina       

4 Ochranné brýle   41U-PZ00004 33401200 334012000001 8 106 210 16,13 1 713 167,3 V/23   Bošice²)       

5 Ochranný štít   41U-PZ00005 25242500 793510000000 7 130 125 6,31 821 088,75 V/23 Bošice       

6 
Jednorázové 
ochranné obleky         
vel. XXL  

38U-PZ00002 25241000 703820000003 13 500 1,90 950 X/22  Horkalen³) 
 
 
  

    

7 
Jednorázové 
ochranné obleky        
vel. XXXL  

38U-PZ00003 25241000 703820000003 14 500 1,90 950 X/22   Horkalen       

8 

 
Výtěrový set   
bez média  

 
 

49U-PZ00003 33101500 285990000000 1 100 0,48 48  III/23  Sedlčany4)       

 

 
 

1) Úložiště/adresa        

 SSHR Středisko OPAVAN, adresa: Hlavní 198, 747 91 Štítina u Opavy        

 Kontaktní osoba: Leo Stiborský, vedoucí střediska, tel. 553 677 191, mobil: 602 868 580, e-mail: lstiborsky@sshr.cz 
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2) Úložiště/adresa        

 SSHR Středisko Boletex, adresa: Bošice 81, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy        

 Kontaktní osoba: Kočí Jiří, vedoucí střediska, tel. 321 783 413, mobil 601 568 904, e-mail: jkoci@sshr.cz       

    

3) Úložiště/adresa        

 SSHR Středisko Boletex, pobočka Horkalen, adresa: Černčice 33, 549 06 Bohuslavice nad Metují  

Kontaktní osoba: Tomášová Marie, vedoucí pobočky, tel. 491 475 229, mobil: 601 560 678, e-mail: mtomasova@sshr.cz     

     

4) Úložiště/adresa        

 SSHR středisko Soběslav, pobočka Sedlčany, adresa: Na Červeném hrádku 1347, 264 01 Sedlčany 

 Kontaktní osoba: Jelen Miloslav, vedoucí pobočky, tel. 311 510 254, mobil: 720 074 186, e-mail: mjelen@sshr.cz      
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