
 

Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 

IČ:00098604 

 

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách 

na zjištění zájemce o koupi movitého majetku  

 

Národní muzeum v přírodě (dále také „Muzeum“), jemuž přísluší hospodařit s níže uvedeným 

majetkem, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“) a vyhlášky č. 62/2001 

Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve 

znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek, 

vyhlašuje  

výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedené movité věci ve vlastnictví České 

republiky. 

 

Čl. 1 

Popis prodávaného majetku 

Osobní vozidlo  ŠKODA Fabia combi, SPZ:2Z32036 
Typ:   pětidveřová  
Počet míst:  pětimístná 
Typ:                        combi 
Palivo:  benzin 
Převodovka:  pětistupňová, mechanická 
Obsah motoru:       1,2 
Ujeté km:                139 000 km 
Barva:   šedá pastelová metalíza 
Rok výroby:  2007 
STK do  04/2023 
Výbava   ABS, stavitelný volant, posilovač řízení airbag 2x, 

autorádio+CD, palubní počítač, centrální zamykání. 
 

Bližší popis technického stavu je uveden v příloze č.1 tohoto Oznámení. 

Majetek se nachází v areálu prodávajícího na adrese: Palackého 1417, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm. 

 

 



Čl. 2 

Vyhlášená minimální kupní cena 

Vyhlášená minimální kupní cena movité věci činí 18 904 Kč (slovy: osmnácttisícdevětsetčtyři 

korun českých). 

Čl. 3 

Účastníci výběrového řízení 

1. Muzeum nabízí prodávanou movitou věc k převodu fyzickým a právnickým osobám. 
Účastníkem VŘ mohou být svéprávné fyzické osoby nebo právnické osoby. Účastníky 
tohoto VŘ nemohou být fyzické osoby uvedené v ustanovení § 18 ZMS. 

 

2. Účastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil Muzeu písemnou nabídku dle čl. 5 tohoto 
Oznámení, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad. 

 

3. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku. 
 

Čl. 4 

Prohlídka prodávané movité věci 

Prohlídka prodávané movité věci není organizována, v případě zájmu je možná po předchozí 

domluvě na níže uvedené kontaktní adrese Muzea. 

Čl. 5 

Povinný obsah a forma nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení 

1. Nabídka podaná do výběrového řízení musí být předložena v českém jazyce a musí 
obsahovat tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná 
adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu). 

b) U právnických osob přesný název, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování (pokud 
je odlišná od adresy sídla firmy) a osoba oprávněná k zastupování právnické osoby. 

c) V případě nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifikační údaje 
u všech žadatelů. To platí i v případě manželů, kteří hodlají nabýt prodávaný majetek 
do společného jmění manželů. 

d) Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž 
v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, 
která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v čl. 2 
tohoto Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta. 

e) Vlastní nabídka musí být podepsána účastníkem VŘ (u právnických osob v souladu 
se zápisem  ve veřejném rejstříku nebo v obdobném rejstříku), při žádosti více osob 
do spoluvlastnictví všemi osobami. To platí i v případě manželů, kteří hodlají nabýt 
prodávané movité věci do společného jmění manželů. 

f) Účastníci dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail). 
 



2. Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce. Obálka s nabídkou musí být 
označena názvem výběrového řízení a označením adresáta (Muzeum) Obálka musí být 
zalepená a musí být opatřena zřetelným nápisem: 

„Výběrové řízení ŠKODA FABIA 1,2 COMBI - NEOTVÍRAT !!!“  

Čl. 6 

Podmínky převodu prodávané movité věci 

Podmínky převodu prodávané movité věci jsou uvedeny v tomto Oznámení.  

Čl. 7 

Doručení obálek s nabídkami  

1. Obálky s nabídkami musí být Muzeu doručeny do  
30.04. 2021 do 12:00 hod. (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik 
doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné 
převzetí obálky s nabídkou podatelnou muzea na adrese: 
Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

2. Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen 
„poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky 
s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné 
poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. 

 

3. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán 
zřetel. 

 

4. Všechny doručené a přijaté obálky s nabídkami budou opatřeny pořadovým číslem, 
datem, hodinou a minutou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených obálek 
s nabídkami. 

 

5. Obálka s nabídkou musí být Muzeu doručena (nikoliv tedy pouze podána k přepravě) 
do konce lhůty pro podání nabídek. Obálky s nabídkami, které budou Muzeu doručeny 
po uplynutí této lhůty (včetně určené hodiny a minuty), nebudou posuzovány 
a hodnoceny. O skutečnosti, že obálka s nabídkou byla doručena po uplynutí lhůty 
pro podání obálek s nabídkami, bude účastník vyrozuměn. 

 

Čl. 8 

Výběr kupujícího 

1. Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta obálka s nabídkou, která byla 
doručena po lhůtě stanovené v čl. 7 tohoto Oznámení. 
 

2. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. 
Otevírání obálek s nabídkami zajišťuje Komise pro otevírání obálek jmenovaná 
generálním ředitelem Muzea.  

 



3. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou nejvyšší kupní cenu, provede uvedená 
komise za účelem konečného výběru kupce užší VŘ pouze s těmito zájemci. Vyhlášená 
minimální kupní cena v tomto užším VŘ bude stanovena ve výši nabídnuté nejvyšší 
kupní ceny. Zájemci budou vyzváni k předložení nové nabídky v nově stanoveném 
termínu. Podmínky VŘ jsou platné i pro užší VŘ. 

 

4. Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 30 pracovních dnů od 
data otevírání obálek. Vítězný účastník VŘ obdrží zároveň návrh kupní smlouvy 
k podpisu. 

 

Čl. 9 

Povinnosti Muzea a kupujícího 

1. Vybraný uchazeč (Kupující) je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu 
a doručit ji na adresu Muzea. 

 

2. Po nabytí platnosti smlouvy je kupující povinen zaplatit Muzeu nabídnutou kupní cenu 
v plné výši, a to do konkrétně určeného data. Toto datum bude stanoveno ve výzvě 
k zaplacení kupní ceny, jejíž přílohou bude prostá fotokopie oboustranně podepsané 
kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet 
Muzea. 

 

3. Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalších 
závazků kupujícího, předá Muzeum kupujícímu předmět kupní smlouvy. 
 

4. V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1 až 3 
ani po případně dohodou prodloužené lhůtě, nebo pokud dá kupující jasně najevo, 
že kupní smlouvu nemíní podepsat, nebo pokud prodávající od smlouvy odstoupí, může 
být vyzván k jednání účastník VŘ, který se umístil na dalším místě. 

 

5. Kupující bere na vědomí, že součástí kupní smlouvy je dohoda, že veškeré poplatkové  
a daňové povinnosti spojené s převodem vlastnického práva k movité věci nese kupující. 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

1. Muzeum si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny 
předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ 
se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá 
právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona. 

 

2. Zrušení VŘ Muzeum uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho 
podmínkách. 

 

3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ. 



 

 

Kontaktní osobou ve věci poskytnutí bližších údajů o prodávaném majetku je:  

Jiří Vašut, tel: 571 757 128, email: vasut@vmp.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.4. 2021  

 

         ………………………….. 
Ing. Jindřich Ondruš 
Generální ředitel Muzea 
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