ÚSTAVNÍ SOUD
JOŠTOVA 8, 660 83 BRNO
In g. František Konečn ý
ředitel sekce soudní správy

V Brně dne 19. dubna 2021
Č. j.: EO ÚS 27/21

Výběrové řízení – prodej osobního automobilu AUDI A6 TDi
Česká republika – Ústavní soud, IČ: 48513687, se sídlem Joštova 8, 660 83 Brno (dále také jen
„Soud“) zastoupená Ing. Františkem Konečným, ředitelem sekce soudní správy, vypisuje podle
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jeho vystupování v právních
vztazích, v platném znění, výběrové řízení, jehož cílem je úplatný převod osobního automobilu
AUDI A6 TDi, se kterým je Soud příslušný hospodařit.
Bližší podrobnosti týkající se výběrového řízení jsou uvedeny v podmínkách výběrového řízení,
které jsou přílohou tohoto oznámení.
Výběrové řízení končí dne 03. 05. 2021 v 15:00 hodin, přičemž nabídky lze podat způsoby
uvedenými v podmínkách výběrového řízení.

Digitálně podepsal Ing.

Ing. František František Konečný
Datum: 2021.04.19
Konečný
13:16:22 +02'00'

Příloha
Podmínky výběrového řízení – prodej osobního vozidla AUDI A6 TDi

Tel.: 542 16 2111, fax: 542 16 1309
podani@usoud.cz

Podmínky výběrového řízení – prodej osobního vozidla AUDI A6 TDi
1) Vlastník a umístění vozidla
Vlastník vozidla:
IČ:
Datová schránka:
Umístění vozidla:

Česká republika – Ústavní soud
485 13 687
z2tadw5
602 00 Brno, Joštova 8

2) Informace o vozidle
Druh vozidla:
Značka a typ vozidla:
Provedení karoserie:
Rok výroby:
Výrobce:
Pořizovací cena:
Cena obvyklá:
Barva vozidla:
Obsah motoru:
Typ motoru:
Výkon:
Stav tachometru:
Počet držitelů:
Technický stav:
Poškození vozidla:
Pneumatiky:
Mimořádná výbava:

osobní automobil
AUDI A6 TDi (AVANT)
kombi
2006
AUDI AG. Ingolstadt, SRN
1 256 600 Kč vč. DPH
169 700 Kč vč. DPH (dle znal.posudku č. 9214/020/21)
šedá metalíza světlá
2967 cm3
vznětový
165 kW
160 615 km
1
odpovídající době provozu
bez záznamu v technickém průkazu
DUNLOP 225/55R/16
sada zimních disků a pneu 7,5x16 DUNLOP 225/55R/16
2x originální střešní nosič

3) Bližší podmínky výběrového řízení
a) nabízené vozidlo se pro Soud stalo trvale nepotřebným majetkem;
b) výběrového řízení se mohou účastnit právnické i fyzické osoby;
c) účast ve výběrovém řízení je projevena zasláním písemné nabídky k úplatnému
převodu s identifikací právnické či fyzické osoby a uvedením výše nabídkové ceny,
kterou se rozumí cena, za níž bude realizován úplatný převod, a která nesmí být
nižší, než je cena obvyklá uvedená v bodu 2);
d) bude vyhlášen vítěz výběrového řízení a dva náhradníci v pořadí dle písm. e);
e) kritéria pro rozhodování o vítězi výběrového řízení: jediným kritériem hodnocení je
výše nabídkové ceny, přičemž nejvyšší nabídková cena je cenou vítěznou; v případě
shody se nabídky s nejvyšší nabídkovou cenou posoudí podle data a času doručení
nabídky Soudu; v případě shody také v datech a času doručení se o vítězi a dvou
náhradnících rozhodne losem;
f) lhůta pro účast ve výběrovém řízení (lhůta pro podání nabídek) končí v pondělí dne
03. 05. 2021 v 15:00 hodin (v této lhůtě musí být nabídka Soudu doručena);
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g) prohlídka vozidla (nikoli však zkušební jízda) proběhne ve středu dne 28. 04. 2021
od 09:00 hod., zájemci se shromáždí ve vstupní hale Soudu a vyčkají příchodu
zástupce Soudu;
h) nabídky lze podat výhradně písemně prostřednictvím držitele poštovní licence,
kurýrní službou, osobním doručením na podatelnu Soudu nebo do datové schránky
Soudu - z2tadw5;
i) obálka s nabídkou musí být zřetelně označena „Výběrové řízení – AUDI A6“,
v případě použití datové schránky musí být text „Výběrové řízení – AUDI A6“ použit
v záhlaví dané zprávy;
j) otevírání nabídek provede neveřejně tříčlenná komise ustanovená ředitelem sekce
soudní správy, která sepíše zápis o otevírání obálek;
k) vítěz výběrového řízení bude kontaktován Soudem do tří pracovních dnů po dni
otevření obálek;
l) v případě, že Soudu nebude doručena žádná nabídka, bude Soud dále postupovat
podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jeho vystupování
v právních vztazích, v platném znění a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření
složek státu a státních organizací s majetkem státu.
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