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Oznámení o vyhlášení I. kola výběrového řízení na prodej nepotřebného majetku 
k úplatnému převodu ve smyslu § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.   
 
ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen 
„KHSUL“) vyhlašuje výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku k úplatnému převodu 
nepotřebného movitého majetku z vlastnictví České republiky uvedeného v příloze 
k tomuto oznámení o vyhlášení výběrového řízení nejméně za cenu, která je v daném místě 
a čase obvyklá. 
 
Jedná se o výpočetní techniku, o jejíž trvalé nepotřebnosti rozhodla ředitelka KHSUL 
rozhodnutím ze dne 20. 5. 2022 č.j. KHSUL 23453/2022 ve smyslu § 14 odst. 7 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších přepisů. 
 
V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 věty druhé vyhláškou MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, 
KHSUL vyhlašuje výběrové řízení na zájemce o výpočetní techniku. Vyhlašovaná minimální 
kupní cena u jednotlivých položek je stanovena s přihlédnutím ke stavu nabízených 
položek a i s přihlédnutím k provedenému průzkumu trhu s obdobným typem. Cena je 
stanovena, jak výše uvedeno, na základě dostupných informací týkajících se míry prodejnosti 
srovnatelných položek, průběhu zjišťování zájemců o koupi. Uvedený majetek je funkční, 
avšak pro ztrátu a zastarání svých technických a funkčních vlastností dále nemůže sloužit 
svému účelu pro potřeby KHSUL.  O předmětný nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná 
organizační složka státu (§ 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.), proto je tímto nabízen za účelem 
úplatného převodu. 

 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a 
všechny právnické osoby.  
 
Nabídky zájemců je třeba doručit do  2. 2.2023 včetně a to osobně nebo poštou v zalepené 
obálce označené „Výběrové řízení KHSUL 1693/2023 - NEOTVIRAT“ na adresu sídla 
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 
400 01 Ústí nad Labem. 
 
Nabídka účastníka výběrového řízení vypracovaná v českém jazyce musí mít minimálně tento 
obsah: 

• u fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště; 
• u právnických osob a podnikajících fyzických osob údaje dle § 435 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník; dále je u právnických osob nutné doložit listinu 
prokazující oprávnění jednat za právnickou osobu, nevyplývá-li toto oprávnění 
z příslušné evidence;  

• nabízená výše kupní ceny v Kč (uvedená cifrou i slovně); 
• písemně vyjádřený souhlas účastníka výběrového řízení s podmínkami v tomto 

oznámení o vyhlášení výběrového řízení; 
• fyzická osoba připojí svůj podpis, statutární orgán právnické osoby připojí svůj podpis 

a otisk úředního razítka právnické osoby; 
• kontaktní údaje účastníka výběrového řízení (telefonní číslo, e-mail). 

 

 
 



Kritériem pro výběr vítězného uchazeče je nejvyšší cenová nabídka. V případě stejné ceny bude 
upřednostněn veřejný subjekt a následně rozhoduje pořadí podání nabídek. KHSUL preferuje 
odkoupení nabízeného majetku jako celku, ale lze podávat nabídky i na odkup jednotlivých 
kusů. 
 

KHSUL si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného zájemce, a 
to i bez udání důvodu. Přihlášením do výběrového řízení nevzniká zájemci právo na náhradu 
s tím vzniklých nákladů. Zájemci mohou v době pro podání nabídek uplatnit požadavek na 
prohlídku věci. Doplňující informace obdrží zájemci u pana ing. Romana Procházky, správce 
informačních a komunikačních technologii  KHSUL na tel. 477 755 116 nebo na e-mailové 
adrese e-podatelna@khsusti.cz. 
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