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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Rozhodnutí o majetku určeného k prodeji a přecenění na Reálnou hodnotu 

V souvislosti s Rozhodnutím o nepotřebnosti níže uvedeného státního majetku podle § 14 
odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů ze dne 13. 6. 2019 číslo jednací 3/2019, provedeném 
nabídkovém řízení jiným státním institucím na ÚZSVM dle§ 15 odst. 2 zákona 219/2000 Sb., má 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě záměr prodat tento majetek podle § 21 a násl. vyhlášky 
MF ČR č. 62/2001 Sb. 
Pro přecenění na reálnou hodnotu dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se u tohoto majetku stanoví 
cena dle vyjádření pojišťovny UNIQA k pojistné smlouvě č. 4819592756 Pojištění motorových 
vozidel - Škodní událost číslo (č.j.): 5500871020 ze dne: 20.05.2020, kde při výpočtu výše škody 
bylo zjištěno, že se jedná o totální škodu. Výši škody stanovili odečtením zbytkové ceny od 
obvyklé ceny vozidla. Obvyklá cena vozidla před poškozením: 27.438,02 Kč. Cena zbytku 
poškozeného vozidla: - 4.586,78 Kč. Výše vzniklé škody: 22.851,-- Kč. Ceny jsou uvedeny bez 
DPH. 

OV_DHM_100685 Škoda Fabia Combi 6T9 8863, PC 415 869 Kč minimální cena 4 587,00 Kč 
- totální škoda z důvodu dopravní nehody 

Za tímto účelem vyhlašuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě výběrové řízení na 
nejvhodnější nabídku ke koupi, která bude zveřejněna na webových stránkách organizace. 
Soutěžní lhůta začíná 23.6.2020 a končí 2.7.2020 ve 12:00 hodin. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení prodeje bez udání důvodů. Účastníci výběrového řízení 
mohou být fyzické osoby starší 18-ti let i právnické osoby. 
Nabídky lze podat osobně na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě nebo poštou 
v zalepené obálce označené heslem „Prodej automobilu" a nápisem „Neotevírat". Povinný obsah 
nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení je nabízená výše kupní ceny uvedená číselně 
i slovně v Kč, u fyzické osoby - jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, podpis, 
u podnikatele - název, adresa sídla a IČ, podpis, u právnické osoby - obchodní název, sídlo a IČ, 
statutárního zástupce, podpis. Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované součásti, má 
vyhlašovatel právo tuto nabídku z hodnocení vyřadit. 

V Ostravě dne 22. 6. 2020 

IČ : 71009396 
DIČ : CZ71009396 
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Tel.: 596 200 111 
Fax: 596 118 661 

www.zuova.cz 
podatelna@zuova.cz 


