
 

 

Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 

Č.j.: 61163/18/7330-50280-702821 
 
 
 

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 Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, FÚ pro Zlínský 
kraj a jejich podřízených územních pracovištích, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému 
převodu. 
 
Název nepotřebného majetku: Automobily osobní 
 
Značka a typ: Škoda Fabia 
 
Popis nepotřebného majetku:  
Jedná se o osobní automobily, určené k obměně pro značné opotřebení a z důvodu 
nehospodárnosti provozu. Technický stav vozidel odpovídá době provozu a počtu najetých 
km. Podrobná specifikace - viz přílohy. 
 
Kupní cena dle znaleckých posudků včetně nákladů na jejich pořízení - viz přílohy. 
Kupní cena je stanovena jako minimální. Cena je stanovena vč. DPH. 
 
Způsob hodnocení nabídek: jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše 
nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou 
cenou za celý objem prodávaného majetku. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená 
minimální kupní cena (viz přílohy). V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve 
podaná nabídka. Nabídky, doručené po lhůtě pro podání nabídek, nebudou hodnoceny. 
 
Termíny prohlídek: po dohodě s kontaktními osobami - viz přílohy 
 
Lhůta pro odevzdání nabídek:  7. 8. 2018 

 
Předložení nabídek:  

Nabídku zašlete elektronicky s označením předmětu „Nabídka na koupi nepotřebného 
majetku – automobil, případně osobně nebo poštou v zalepené obálce s označením 
„Nabídka na koupi nepotřebného majetku – automobil_NEOTEVÍRAT“. Nabídka musí 
obsahovat identifikační údaje zájemce. 

Nabídky zasílejte na adresu předsedkyně hodnotící komise: 
 
Bc. Hana Mrňousová 
Generální finanční ředitelství 
Oddělení hospodářské správy v Brně 
nám. Svobody 4, 602 00 Brno 
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tel.: 542192053, e-mail: Hana.Mrnousova@fs.mfcr.cz 
 
Termín pro vyhodnocení nabídek:  24. 8. 2018 
 
Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 60 dnů po skončení termínu 
pro vyhodnocení nabídek. 
 
Kupní smlouva nevyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky Ministerstva financí, 
popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního předpisu. 
 
 

V Brně dne 18. 7. 2018 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Hanák 
vedoucí Oddělení hospodářské správy 

 
 
 
Příloha: 
Seznamy nepotřebného majetku_auta_2018 - 13x 
 

mailto:Hana.Mrnousova@fs.mfcr.cz

		2018-07-18T13:52:14+0200
	Ing. Miroslav Hanák




