
 

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ NEJVHODNĚJŠÍHO ZÁJEMCE  

O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO MOVITÉHO MAJETKU STÁTU  

dle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

 

V Praze dne 23. ledna 2023 

SPH 2039/2022 

 

Vážení, 

oslovujeme Vás s výzvou k podání nabídky na odkup nepotřebného movitého majetku státu, 

a to autobusu kategorie M2 – Renault Master. 

Vyhlašovatelem výběrového řízení je Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří 

č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, zastoupena Přemyslem Vebrem, vedoucím Oddělení 

autodopravy, IČO 49366076, DIČ CZ49366076. 

Kontaktní osobou vyhlašovatele je Mgr. Martina Kotál Jandová, tel.: 224372221, e-mail: 

martina.jandova@hrad.cz. 

Bližší specifikace autobusu je uvedena v příloze č. 1 této Písemné výzvy - ve Znaleckém 

posudku č. 2022265 zpracovaném Ing. Zdeňkem Grácem, soudním znalcem, se sídlem 

Skálova 6, 181 00 Praha 8, IČO 61844632. 

Podmínky odkupu nepotřebného movitého majetku státu jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

Písemné výzvy – návrhu kupní smlouvy. 

V rámci výběrového řízení nedochází k uzavření smlouvy mezi vyhlašovatelem a zájemcem. 

Smlouva bude uzavřena až po vyhodnocení podaných nabídek. Zájemce nemá nárok na 

uzavření smlouvy nebo jiné s tím související nároky. 

I. Informace k výběrovému řízení 

Informace k výběrovému řízení jsou uveřejněny na internetových stránkách - 

https://www.nabidkamajetkustatu.cz a dále na https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-

prazskeho-hradu/vyberova-rizeni.  

Informace k výběrovému řízení budou uveřejněny na uvedených internetových stránkách po 

celou lhůtu pro podání nabídek. Následně budou z webových stránek smazány. 

Zájemci, kteří podají nabídku do výběrového řízení, budou o jeho výsledku informováni e-

mailem po vyhodnocení jednotlivých nabídek. 

 

http://www.hrad.cz/
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II. Základní kritéria pro výběr vhodného zájemce 

Vyhlašovatel rozhodne o nejvhodnějším zájemci o koupi nepotřebného movitého majetku 

státu podle nejvyšší nabídkové ceny, která bude tvořena součtem nabídkové ceny za 

nepotřebný majetek státu – autobus - a nákladů na zpracování příslušného znaleckého 

posudku, tedy nákladů na zpracování jednoho znaleckého posudku. 

Náklady na zpracování znaleckého posudku činí 2.500,- Kč. 

Nabídková cena nepotřebného movitého majetku státu musí být stanovena v CZK v jedné 

částce (nikoliv rozpětím). 

V případě shody nejvyšších nabídkových cen bude vybrán zájemce, jehož nabídka byla 

doručena vyhlašovateli dříve. 

III.  Nejnižší nabídková cena nepotřebného movitého majetku státu 

Nejnižší nabídková cena za nepotřebný movitý majetek státu je stanovena znaleckým 

posudkem uvedeným v příloze č. 1 této Písemné výzvy na částku 182.000,- Kč, tj. 184.500,- 

Kč (včetně nákladů znaleckého posudku) – minimální nabídková cena. 

Nabídky s nižší než minimální nabídkovou cenou za nepotřebný movitý majetek státu 

uvedenou v předchozí větě nebudou hodnoceny. 

IV. Obsah nabídky 

Nabídka bude tvořena následujícími doklady a dokumenty: 

- krycí list nabídky dle přílohy č. 3 této Písemné výzvy – identifikace zájemce s uvedením 

kontaktní osoby, telefonického a e-mailového spojení 

- souhlas se zněním návrhu kupní smlouvy – oceněný a podepsaný návrh kupní smlouvy dle 

přílohy č. 2 této Písemné výzvy. Zájemce není oprávněn návrh kupní smlouvy měnit či 

jiným způsobem upravovat. 

V. Prohlídka nepotřebného majetku 

Vyhlašovatel uvádí, že prohlídka nepotřebného majetku se uskuteční dne 6. února 2023 

v 10,00 hod. v sídle zadavatele.  

Sraz s účastníky prohlídky bude před vstupem do Jízdárny Pražského hradu (za vstupní 

bezpečnostní kontrolou do areálu Pražského hradu z ulice U Prašného mostu). 

Prohlídka je možná pouze v uvedeném termínu.  

VI. Termín pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13. února 2023 do 9:00 hodin. Nabídka bude 

zájemcem předložena v písemné formě v listinné podobě, v českém jazyce. Zájemce může 

podat pouze jednu nabídku v rámci tohoto výběrového řízení. 

Na nabídky, které budou odeslány na e-mail podatelny vyhlašovatele – posta@hrad.cz, popř. 

na e-mail kontaktní osoby, nebo do datové schránky vyhlašovatele, bude vyhlašovatel 

pohlížet jako na nepodané. 
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Listině podaná nabídka  

Zájemci mohou nabídky doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní 

služby do 13. února 2023 do 9:00 hodin na adresu: 

Správa Pražského hradu – podatelna 

Mgr. Martina Kotál Jandová 

Hrad I. nádvoří č.p. 1 

119 08 Praha 1, Hradčany 

(vstup ze III. nádvoří pod balkonem do Nového paláce) 

Podatelna je otevřena od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 16:00 hodin. Poslední den pro 

podání nabídek je 13. únor 2023 do 9:00 hodin, tzn. nabídky musí být fyzicky doručeny do 

podatelny v uvedený den a hodinu. 

Nabídky bude přebírat paní Jana Miklánková nebo paní Věra Morávková, tel.: 224 373 353. 

Všechny nabídky budou v zalepené neporušené obálce označené nápisem „Výběrové řízení – 

neotvírat“ a názvem akce „Nepotřebný movitý majetek státu – autobus Renault Master“ a 

opatřené na uzavření razítkem nebo podpisem dodavatele, včetně uvedení adresy dodavatele.  

Otevírání nabídek a jejich následné hodnocení je bez veřejné účasti. 

VII. Práva vyhlašovatele 

− Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výběru, právo 

na odmítnutí všech nabídek, případně zrušení výběrového řízení až do doby uzavření smlouvy 

s nejvhodnějším zájemcem, tj. do podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

− Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

− Vyhlašovatel upozorňuje zájemce, že nejvhodnější zájemce je povinen poskytnout 

vyhlašovateli součinnost při podpisu smlouvy ve lhůtě do 5 kalendářních dnů (tj. v této lhůtě 

musí být smlouva podepsána vybraným zájemcem a současně doručena zpět vyhlašovateli) od 

výzvy vyhlašovatele (i telefonická, popř. elektronická) k podpisu smlouvy, pokud nebude 

mezi stranami sjednáno jinak. 

− Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude odesláno, a to prostřednictvím e-

mailu, všem zájemcům po vyhodnocení jednotlivých nabídek, a to nejpozději do 14 dnů 

od skončení lhůty pro podání nabídek. 

VIII. Přílohy  

Příloha č. 1 – znalecký posudek  

Příloha č. 2 – návrh kupní smlouvy  

Příloha č. 5 – krycí list nabídky 

 

 

 

 Přemysl Vebr 

 vedoucí Oddělení autodopravy 

 Správy Pražského hradu 


