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Nabídka nepotřebného movitého majetku č. 1 

 

 

 

 

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

vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek 

státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízíme nepotřebný movitý 

majetek, s nímž má příslušnost hospodařit Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade.  

 

            Jedná se o nepotřebný kancelářský nábytek – skříň s osvětlení pořízenou v roce 2000 jejíž opotřebení 

odpovídá době užívání. Z těchto důvodů je nábytek nabízen kupujícímu za úplatu ve stavu v jakém se nachází 

ke dni podpisu smlouvy a prodávající neodpovídá za případné vady na věci ani za případnou škodu v důsledku 

takových vad vzniklou.  

Nabízený majetek se nachází na adrese Dittrichova 21, Praha 2, kde bude připraven ve 2. patře 

k odstěhování, které si zajišťuje kupující sám. Bližší informace či prohlídku majetku je možné domluvit 

s paní Mandelovou na tel. č. 224 907 563, monika.mandelova@czechtrade.cz. 

 

V případě zájmu o námi nabízený nepotřebný majetek je nutno postupovat dle níže uvedených pokynů, 

které jsou podmínkou pro podání cenové nabídky: 

a) Písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem příp. podpisem (fyzická 

osoba) a na přední straně označené „NEOTEVÍRAT – Cenová nabídka – odprodej majetku“ 

zašlete doporučeně poštou na adresu CzechTrade (viz. níže) nebo předejte osobně na  recepci ve 4. 

patře pracovníkovi CzechTrade (8:00-16.30 hod.) na adrese: Česká agentura na podporu obchodu, 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 

b) Nabídka musí být doručena na adresu CzechTrade nejpozději do 8. 12. 2021 do 15:00 hod., po 

uplynutí této lhůty nebude nabídka akceptována.  

c) V případě nedoručení nabídky přímo do rukou pracovníka CzechTrade v místě uvedeném v odstavci 

a), nebude brán ze strany CzechTrade zřetel na okamžik přijetí nabídky uchazeče třetí osobou/jinou 

organizací, a to i přes tu skutečnost, že nabídka bude převzata touto třetí osobou/jinou organizací ve 

stanovené lhůtě pro podání nabídek.    

d) Cenová nabídka zájemce o koupi bude podána formou Krycího listu nabídky (viz příloha č. 1) 

a nabízená výše kupní ceny musí být stejná nebo vyšší, než je uvedená minimální cena. V opačném 

případě bude nabídka vyřazena z dalšího vyhodnocení. 

 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 8. 12. 2021 v 15:30 hodin. Výsledek vyhodnocení bude oznámen 

všem zájemcům písemně (e-mailem) do 5ti pracovních dnů od data otevírání obálek. Kupní smlouva bude 

uzavřena s tím zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu. V případě shodné výše nabídek bude jako 

kupující vybrán účastník, jehož nabídka přišla jako první v pořadí. 

 

Česká agentura na podporu obchodu si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení bez udání důvodu, případně 

z oprávněných důvodů odmítnout všechny předložené nabídky, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své 

mailto:info@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
mailto:monika.mandelova@czechtrade.cz


ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU 
Štěpánská 15, 120 00  Praha 2 
Zelená linka pro export: 800 133 331,  
e-mail: info@czechtrade.cz 
www.czechtrade.cz 

IČ: 00001171 
DIČ: CZ00001171 
Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Praha 1 
č.ú. 87434011/0710 

 

CzechTrade je certifikovaný 
podle ISO 9001:2015. 

 

strany. Seznam majetku uvedený v příloze č. 2 v průběhu zveřejnění je možno měnit (krátit) v případech, kdy 

o majetek kdykoliv v mezidobí projeví zájem organizační složka státu nebo státní organizace. 

 

 

                                                                                    

                                                                

 Ing. Lenka Kolman Sokoltová, MBA 

 Ředitelka sekce interních služeb                                     

 

 

 

 

Přílohy:  1. Krycí list nabídky 

               2. Seznam majetku nabízeného k prodeji 
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příloha č.1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Cenová nabídka – Odprodej majetku CzechTrade 

Základní identifikační údaje 

Název: Česká agentura na podporu obchodu 

Sídlo: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

IČ: 00001171 

DIČ: CZ00001171 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Radomil Doležal, MBA 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kolman Sokoltová, MBA 

Tel./fax: 224 907 564 

Zájemce o koupi: 

Název:  

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat jménem zájemce:  

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

 

Označení majetku (inventární číslo, název) Nabízená kupní 

cena v  Kč: 

  

  

  

  

  

Osoba oprávněná jednat za zájemce o koupi  

Podpis oprávněné osoby 

…………………………….. Datum a razítko 

Titul, jméno, příjmení  

Funkce  

 

  

mailto:info@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/


ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU 
Štěpánská 15, 120 00  Praha 2 
Zelená linka pro export: 800 133 331,  
e-mail: info@czechtrade.cz 
www.czechtrade.cz 

IČ: 00001171 
DIČ: CZ00001171 
Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Praha 1 
č.ú. 87434011/0710 

 

CzechTrade je certifikovaný 
podle ISO 9001:2015. 

 

Příloha č. 2 – Nabízený majetek České agentury na podporu obchodu / CzechTrade, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00 

 

 

Inventární číslo Název majetku Rok pořízení 
Technický popis, poznámka 

k funkčnosti 

 

Umístění 

 

Kontaktní osoba 

Minimální 

prodejní cena     

v Kč  včetně 

DPH 

400 03990001 Skříň s osvětlením 17.12.2003 Skříň – posuvné dveře, vypadlé 
světlo, funkční 

Dittrichova 21, 

Praha 2, 2. patro 
monika.mandelova

@czechtrade.cz 3 000,00 
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