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FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 
 

 

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec 

Králové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky pro výběrová řízení na prodej 

nepotřebného majetku  
 

 

 

 

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČ 00179906, se sídlem Sokolská 581,  

PSČ 500 05, Hradec Králové – Nový Hradec Králové (dále jen „vyhlašovatel“), vypisuje 

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, a prováděcí vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek 

státu a státních organizací s majetkem státu, výběrová řízení na prodej nepotřebného majetku. 

V této souvislosti stanovuje vyhlašovatel pro účely výběrových řízení na prodej nepotřebného 

majetku následující všeobecné podmínky: 

 

 

 

 
Identifikační údaje o vyhlašovateli: 

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 

Právní forma: státní příspěvková organizace 

IČ: 00179906 

DIČ: CZ 00179906 

tel.: 495 831 111, fax: 495 512 346 

e-mail: fnhk@fnhk.cz, www.fnhk.cz
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1) Kontaktní osoba vyhlašovatele 

Kontaktní osoby vyhlašovatele pro prohlídku nabízeného nepotřebného majetku, dodatečné 

informace k nabízenému nepotřebnému majetku a podání nabídek: 

 

vedoucí oddělení skladů MTZ, tel.: 495 832 561,   

email: prodejmajetku@fnhk.cz 

 

2) Prohlídka majetku 

V případě zájmu je možné si nabízený majetek před uplynutím lhůty prohlédnout, a to vždy 

po předchozí domluvě s kontaktní osobou. Prohlídky majetku probíhají zpravidla každé 

pondělí od 12:00 do 15:00 hod. v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 

3) Podání nabídek a termín pro podání nabídky 

Nabídky se podávají v písemné podobě.  

 

Možnosti podání nabídky: 

a) elektronicky na emailovou adresu prodejmajetku@fnhk.cz (součástí obsahu mailové 

zprávy musí být číslo LK uvedené ve výzvě k prodeji majetku či jiný způsob 

identifikace nabídky vyhlašovatele na prodej majetku), 

b) doporučeně poštou v uzavřených obálkách zřetelně označených číslem LK uvedeným 

ve výzvě k prodeji majetku a textem “Výběrové řízení - prodej nepotřebného 

majetku“ na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové – vedoucí oddělení skladů 

MZT (budova č. 34/1 MTZ“), Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, 

PSČ 500 05, 

c) osobně v uzavřené obálce zřetelně označené číslem LK uvedené ve výzvě k prodeji 

majetku a textem “Výběrové řízení - prodej nepotřebného majetku“. Osobní 

doručení je možné pouze kontaktní osobě vyhlašovatele vždy po předchozí telefonické 

domluvě. 

 

V případě, že nabídka bude podána v elektronické formě v kryptované podobě, musí být heslo 

ke zpřístupnění obsahu nabídky zasláno na výše uvedený e-mail nejpozději následující 

pracovní den po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to do 10:00 hod. V opačném případě se 

taková nabídka považuje za nepodanou. 

 

Nabídky doručené po výše uvedené lhůtě nebudou do výběrového řízení zahrnuty. 

 

Termín pro podání nabídek je uváděn v rámci jednotlivých výzev. 

 

4) Povinný obsah nabídky 

Součástí nabídky uchazeče musí být identifikační údaje uchazeče (min. jméno, příjmení), 

kontaktní údaje na uchazeče (min. adresa, telefon nebo e-mail), přehled majetku, o který má 

uchazeč zájem a cenová nabídka v Kč vč. DPH. V případě, že má uchazeč zájem o více 

položek, musí uvést ke každé položce majetku, o kterou má zájem, samostatně nabídkovou 

cenu. V případě, že uchazeč tuto podmínku nesplní a uvede cenu za soubor, vyhodnotí 

vyhlašovatel výhodnost takto podané nabídky ve vztahu k jednotlivým položkám souboru dle 

vlastního uvážení.   

 

Nabídka musí být předložena v českém jazyce. V případě listinné podoby musí být podepsána 

uchazečem (u právnických osob statutárním zástupcem). 
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Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by vyhlašovatele mohly uvést v omyl. 

 

 

5) Hodnocení nabídek 

Jako jediné kritérium pro výběr nejlepší nabídky se stanovuje nejvyšší nabízená kupní cena 

v Kč vč. DPH. V případě, že uchazeč podá nabídku na více položek majetku, bude hodnocení 

u každé položky majetku provedeno samostatně. To se nevztahuje na situace, kdy jednotlivé 

položky majetku tvoří jeden celek (ucelený soubor majetku) nebo budou explicitně za strany 

vyhlašovatele nabízeny jako ucelený soubor majetku. V případě uceleného souboru majetku 

se hodnocení provádí z hlediska nabízené ceny za celý soubor majetku.  

 

Pokud dva nebo více uchazečů nabídnou stejnou cenu, provede vyhlašovatel za účelem 

konečného výběru kupce užší výběrové řízení (2. kolo) s těmito uchazeči. Minimální kupní 

cena v tomto užším výběrovém řízení bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. 

Uchazeči předloží ve stanoveném termínu novou nabídku. Užší řízení se opakuje do doby, než 

dojde k výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že uchazeči předloží v rámci užšího 

výběrového řízení nabídkovou cenu shodnou s původně předloženou nabídkou, rozhodne o 

pořadí uchazečů los za účasti těch uchazečů, kteří podali tyto nabídky.  

 

V případě, že se uchazeč užšího řízení nezúčastní nebo neposkytne odpovídající součinnost 

pro výběr nejvhodnější nabídky, má se za to, že o dané zboží již nemá zájem a jeho původní 

nabídka nebude dále brána v potaz.  

 

O výsledku výběrového řízení bude uchazeč informován ze strany vyhlašovatele. Vybraný 

uchazeč bude vyzván k zaplacení nabízené ceny (kupní ceny), popř. ve vybraných případech 

k uzavření písemné kupní smlouvy.  

 

Nabídky, které nebudou splňovat podmínky stanovené v tomto oznámení, budou 

vyhlašovatelem z hodnocení vyřazeny.  

 

6) Platební podmínky a uzavření kupní smlouvy 

Prodej majetku, ke kterému není ze strany vyhlašovatele vyžadováno uzavření písemné kupní 

smlouvy, je realizován na základě uzavření ústní kupní smlouvy. V případě uzavírání ústní 

kupní smlouvy musí vybraný uchazeč, mající zájem o nepotřebný majetek, zaplatit 

vyhlašovateli kupní cenu v termínu splatnosti (zpravidla do 14 kalendářních dnů), a to na 

základě vystavené faktury vyhlašovatelem. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy 

je uhrazena v hotovosti na pokladně vyhlašovatele nebo připsána na bankovní účet 

vyhlašovatele. Okamžikem uzavření ústní kupní smlouvy je datum uhrazení kupní ceny. 

V případě, že vybraný uchazeč kupní cenu ve lhůtě splatnosti neuhradí, je vyhlašovatel 

oprávněn po uplynutí termínu splatnosti faktury takový majetek prodat jinému uchazeči nebo 

ho zlikvidovat. V takovém případě se má za to, že dnem marného uplynutí lhůty splatnosti 

pozbyl návrh na uzavření ústní kupní smlouvy platnosti, nedohodnou-li se strany jinak.  

 

V případě, že si vybraný uchazeč v níže stanovené lhůtě (viz kapitola 7) zaplacený majetek 

nepřevezme, je povinen vyhlašovateli uhradit za každý i započatý další den uskladnění 

poplatek za uskladnění majetku ve výši 30 Kč bez DPH za každý m2 zabraný daným 

majetkem (minimálně však 30 Kč bez DPH/den). Vyhlašovatel je oprávněn poté, co uplyne 

původně stanovená lhůta pro převzetí majetku, stanovit vybranému uchazeči přiměřenou 

konečnou lhůtu pro převzetí majetku. V případě, že zaplacený majetek nebude převzat ze 

strany vybraného uchazeče ani v této lhůtě, je vyhlašovatel oprávněný tento majetek na 
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náklady vybraného uchazeče přestěhovat. Náklady na uskladnění a náklady na případné 

stěhování z důvodu nedostatku součinnosti na straně vybraného uchazeče je vyhlašovatel vůči 

vybranému uchazeči oprávněn jednostranně uplatnit. 

 

7) Místo a datum předání nepotřebného majetku 

Místem předání nepotřebného majetku je areál Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to 

v termínu dle dohody mezi vyhlašovatelem a vybraným uchazečem, nejpozději však do 

15 kalendářních dnů ode dne doručení/předání faktury vybranému uchazeči. Vyhlašovatel 

předá nepotřebný majetek vybranému uchazeči až po uhrazení kupní ceny. Vybraný uchazeč 

je povinen si zajistit na vlastní náklady vlastní pracovní síly na nakládku nepotřebného 

majetku v místě jeho předání. 

 

8) Záruka, reklamace 

Vyhlašovatel neposkytuje na prodávaný nepotřebný majetek žádnou záruku. Vyhlašovatel 

upozorňuje, že v rámci výběrových řízení na prodej nepotřebného majetku je nabízen i 

majetek nefunkční, vadný, poškozený či nadmíru opotřebovaný. Vyhlašovatel negarantuje u 

nabízeného nepotřebného majetku jeho funkčnost ani použitelnost. Vyhlašovatelem uváděný 

popis je pouze orientační. Uchazeč je povinen zkontrolovat kupovaný majetek nejpozději při 

převzetí majetku od vyhlašovatele a v případě, že stav majetku nebude odpovídat původnímu 

popisu, je oprávněn jeho převzetí odmítnout a od kupní smlouvy týkající se daného 

konkrétního majetku odstoupit. Na později vytýkané vady nebude brán zřetel, nedohodnou-li 

se vyhlašovatel s uchazečem při převzetí jinak (s ohledem na charakter majetku a možnosti 

jeho kontroly na místě).   

 

9) Závěrečná ustanovení 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli do doby rozhodnutí o výběru uchazeče zrušit 

výběrové řízení na prodej nepotřebného majetku, a to i bez uvedení důvodu. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upřednostnit před ostatními nabídkami nabídku zájemce, 

který použije majetek pro účely ve veřejném zájmu.   

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo majetek neprodat, pokud nabízená kupní cena bude nižší než: 

a) náklady vyhlašovatele na zajištění prodeje nepotřebného majetku, 

b) cena majetku vyjádřená v cenách druhotných surovin, 

c) cena v daném místě a čase obvyklá.  

 

Uchazečem ve výběrovém řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním 

úkonům nebo právnické osoby.  

 

Uchazečem se stává ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku ve stanoveném 

termínu.  

 

Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

 

Případné další doplňující informace lze získat na základě žádosti uchazeče u kontaktní osoby 

vyhlašovatele. 

 

Veškerá komunikace probíhá výhradně v českém jazyce.  
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Tyto všeobecné podmínky platí ve všech případech, vyjma případů, kdy se vyhlašovatel 

rozhodne v konkrétní výběrovém řízení podmínky související s prodejem nepotřebného 

majetku definovat samostatně.  

 


