
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ 

JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO 

 

 
 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36 

Strana 1 (celkem 2) 

Číslo jednací.:  KHSJM 55922/2022/BM/EPO 
Spisová značka:  S-KHSJM 49275/2022/06 
 
Vyřizuje:  Jaroslava Holejšovská 
Tel.:  541 126 421 
Email:          jaroslava.holejšovska@khsbrno.cz 
 
 
V Brně dne 3. října 2022 
 

 Interní dokument KHS JmK 

 
 

Zveřejněno na: 
 
- webové stránky KHS JmK, 
- portál UZSVM pro prodej majetku státu 

 

 
 

Nabídka neupotřebitelného majetku k úplatnému převodu 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) 
jako organizační složka státu nabízí na základě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti 
k úplatnému převodu majetek v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 
s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Jedná se o níže uvedená vozidla a jejich příslušenství, jejichž popis je obsahem přílohy této 
nabídky. 
 

Položka  Inventární 

č. 

RZ Rok prvního 

uvedení do 

provozu 

Cena 

pořizovací (Kč) 

Cena dle 

znaleckého 

posudku 

OPEL VIVARO 

VAN 1.9DI L1H1 
M002894 BZM 82-95 1.10.2002 571 222,00 68 000,00 

OPEL – zahrádka 

na auto 
M006745  17.6.2008 7 820,50  

OPEL – tažné 

zařízení 
M007611  30.4.2012 6 600,00  

OPEL – potahy na 

auto 
E002714  30.7.2004 1 770,00  

Audi A8 L 3,0 

TDi 
M010301 1BA 0454 8.12.2014 1 738 590,00 565 000,00 

 

V prvním kole nabízecího řízení státním institucím prostřednictvím portálu UZSVM a v rámci 
vnitrorezortní nabídky MZ ČR nikdo o předmětný majetek neprojevil zájem. 
 
V případě Vašeho zájmu o odkup uvedeného majetku nám zašlete Vaši závaznou cenovou 
nabídku, s návrhem nabídkové ceny, za kterou jste ochotni majetek odkoupit, a která nebude 
nižší, něž cena stanovená znaleckým posudkem, rovněž zašlete údaje pro sepsání kupní 
smlouvy (fakturační nebo osobní – jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště). 
Příslušenství je vždy nedílnou součástí vozidla. 
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Výše uvedené údaje se svojí nabídkou zašlete nejpozději do 17. října 2022 na adresu 
jaroslava.holejsovska@khsbrno.cz, případně do datové schránky ID: jaaai36.  
S kontaktní osobou je možno domluvit i osobní prohlídku vozidla. 
 
Majetek bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší odkupní cenu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 2x Znalecký posudek             

 

Ing. Dagmar Smutková, v.r.  
ředitelka  

odboru ekonomicko-provozních činností 
KHS Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně 
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