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Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem 
Velká Hradební 39/61, 400 01 Ústí nad Labem 
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Nabídka na úplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž je příslušné 
hospodařit Generální finanční ředitelství 

 
 
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., 
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 
pozdějších předpisů, nabízí Generální finanční ředitelství tento nepotřebný majetek 
ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství 
(dále jen „majetek“), umístěný na  FÚ pro Ústecký kraj právnickým a fyzickým osobám 
k úplatnému převodu. 
 
 
Název nepotřebného majetku: Automobil  osobní 
 
 
Značka a typ: Superb eleg. 2,5 TDi 
 
 
Popis nepotřebného majetku, tj. jeho stav, rok výroby, pořizovací (reprodukční 
pořizovací) cena apod.: vozidlo bylo pořízeno v roce 2005, počet ujetých kilometrů 
350 tis. Pořizovací cena 897.999,94 Kč. V současné době je vozidlo nepojízdné, 
závada je na vstřikovacím čerpadle. Předpokládaná výše opravy byla odborným 
servisem stanovena na 72.500,- Kč . Stav motoru je úměrný době provozu a počtu 
ujetých kilometrů. V roce 2011 proběhla oprava přední kapoty, sloupku a čelního skla 
na základě pojistné události. V roce 2012 bylo vyměněno přední sklo. V roce 2013 
byla provedena výměna kloubových hřídelů přední osy. Karoserie je nepoškozená. 
Vozidlo je pravidelně servisováno v autorizovaném servisu a garážováno. 
 
 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení a parkovného: 
65.940,00 Kč 
 
 
Termíny prohlídek: dle domluvy s kontaktní osobou 
 
 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail): ing. Zlata Ciganiková, 475 
252 257, zlata.ciganikova@fs.mfcr.cz 
 
 
Termín odevzdání nabídek: 30. 9. 2016 
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Nabídku zašlete elektronicky s označením předmětu „Nabídka na koupi nepotřebného 
majetku – automobil osobní“ 
 
–na e-mailovou adresu:  miluse.vlahacova@fs.mfcr.cz 
  
–nebo na adresu : Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem 
                              Velká Hradební 39/61, 400 01 Ústí nad Labem 
                              Ing. Jana Hamalová 
 
 
Termín pro vyhodnocení nabídek: do 7.10.2016 
 
Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 14.10.2016 
 
Kupní smlouva vyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky Ministerstva 
financí, popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního 
předpisu (ANO/NE). 
 
 
V Ústí nad Labem 
 
Dne 16. 9. 2016 
 
 
 
 
 JJJJ.JJJJJJJJJJ.. 

Ing. Jana Hamalová 
Vedoucí Oddělení hospodářské správy 
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