
 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00 

Telefon: + 420 296 342 222, ID datové schránky: yr9mzxx 

 

Nabídka nepotřebného majetku státu k bezúplatnému převodu 
 

V Praze dne 31.1.2023 

Č.j.: CZT/2023/OVV/302 

Počet příloh: 1 

 

Vyřizuje: Eliška Krušberská 

Tel.: + 420 776 878 473 

E-mail: krusberska@czechtourism.cz 

 

 

Česká centrála cestovního ruchu (dále jen „CzechTourism“) v souladu s ustanovením zákona č. 

219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů, nabízí k bezúplatnému převodu trvale nepotřebný movitý majetek a za níže uvedených 

podmínek.  

 

Soupis trvale nepotřebného majetku je uveden v příloze č. 1. V případě zájmu je třeba v příloze vyznačit 

požadovaný majetek či zaslat požadované údaje volnou formou.  

 

Majetek je nabízen „jak stojí a leží“, je opotřebený, různého stáří a kvality. Majetek v době převodu 

nemusí být schopen používání k původnímu účelu a nemusí mít vlastnosti obvyklé pro druh tohoto 

majetku. Na majetek není poskytnuta záruka, ani jiná služba související s jeho prodejem.  

 

Nabízený majetek bude vyskladněn bez obalových prostředků a paletizačního materiálu. 

 

Místem předání a převzetí je Staroměstské náměstí 934/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město. 

 

Pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, bere na vědomí, že ho přejímá ve stavu, v jakém se 

nachází ke dni jeho předání a převzetí v místě plnění. Odvoz majetku si zajistí zájemce na vlastní 

náklady a na vlastní nebezpečí. Při předání bude podepsán předávací protokol. S vybraným zájemcem 

bude uzavřena smlouva o bezúplatném převodu. 

 

Pokud zájemce projeví o nabízený majetek zájem, předloží CzechTourismu požadavek ve stanovené 

lhůtě do 14. 2. 2023: 

 

• na e-mailovou adresu: krusberska@czechtourism.cz s označením – věc: „Nabídka nepotřebného 

majetku státu k bezúplatnému převodu – č.j. CZT/2023/OVV/302“  

nebo            

 

• v listinné podobě, přičemž požadavek odešle v uzavřené obálce s označením na zadní straně „Nabídka 

nepotřebného majetku státu k bezúplatnému převodu – č.j. CZT/2023/OVV/302“ na adresu:    

 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism    

Oddělení vnitřních věcí 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.   
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 Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism 

Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00 

Telefon: + 420 296 342 222, ID datové schránky: yr9mzxx 

 
CzechTourism vybere zájemce, který projeví zájem o nabízený trvale nepotřebný majetek, přičemž 

v případě více nabídek ze strany zájemců bude požadavky saturovat v pořadí, v jakém je obdržela (tj. 

datum a čas doručení požadavku), a to do vyčerpání zásob. CzechTourism oznámí tuto skutečnost 

vybranému zájemci, ostatní zájemce, jejichž nabídky nebyly přijaty, CzechTourism vyrozumí.   

 

 V 1. kole mají přednost organizační složky státu, poté státní organizace a případně jiné osoby. 

 

Požadavek zájemce musí obsahovat:   

a) identifikaci zájemce  

- organizační složka státu, státní organizace: název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, číslo účtu, datovou 

schránku, kontaktní osobu k jednání, telefon, e-mail 

- u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail, kopie 

živnostenského listu 

- u právnické osoby: název, IČO, sídlo, telefon, e-mail, kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku  

 

b) seznam majetku požadovaného zájemcem (doplněný do přílohy č. 1 či volnou formou) 

c) osoba oprávněná podepsat zápis/smlouvu/předávací protokol (popř. pověření či jmenování 

k podpisu smlouvy/zápisu),  

d) osoba oprávněná převzít majetek (včetně jejích kontaktních údajů),  

e) podpis statutárního orgánu, 

f) prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů ve znění: Podáním nabídky na bezúplatný 

převod nepotřebného majetku souhlasím se zpracováním poskytovaných osobních údajů výhradně za 

účelem vyhodnocení nabídek, k oznámení o vyhodnocení nabídek. Beru na vědomí, že nabídka nebude 

vrácena a bude součástí spisu. Po pominutí účelu zpracování a uplynutí lhůt spisového a skartačního 

řádu zadavatele budou poskytnuté osobní údaje zlikvidovány. 

   

Případné další informace k výše uvedené nabídce trvale nepotřebného majetku státu Vám sdělí 

zaměstnanec CzechTourismu: Eliška Krušberská, pracovník oddělení vnitřních věcí, mobil: +420 776 

878 473, e-mail: krusberska@czechtourim.cz. 

 

Pokud CzechTourism ve stanovené lhůtě neobdrží požadavek žádného zájemce, má se za to, že 

o nabídku majetku nebyl projeven zájem.   

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:   

- před rozhodnutím na bezúplatný převod ověřit informace v nabídkách,  

- zrušit toto řízení nebo odmítnout všechny nabídky,  

- uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení.  

 

Oznámení o výběru nabídky obdrží všichni zájemci písemně do 5 dnů od vyhodnocení nabídek.  

 

 

 

 

        Ing. Jan Herget, Ph.D. 

        ředitel CzechTourism 
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