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OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE  

PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU 

Česká republika – Ministerstvo obrany,  
Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku,  

s adresou pracoviště nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, ředitel Ing. Josef Lachman,  

(dále jen „oznamovatel“)  
podle 22 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí 

č. 62/2001 Sb., oznamuje, že za níže uvedených podmínek  

dne 9.4.2013 zahajuje výběrové řízení (VŘ) 
na tento prodávaný majetek,  

tj. předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): 
 
 
Předměty prodeje: 
 

18130410 (VS): Sedlec – Vícenice – areál, k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou, obec Sedlec, okres Třebíč. 
Oplocený bývalý vojenský areál PLES Sedlec v lese mezi obcí Vícenice a voj. leteckou základnou Sedlec, 

tvořený nadzemní dřevěnou budovou dle KN jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 325 a její podzemní částí 

- rozsáhlým železobetonovým bunkrem se třemi vstupy a cca 42 místnostmi, součástmi a příslušenstvím, 

se zastavěným pozemkem a pozemkem p.č. 268/2 včetně trvalých porostů a přístupovou komunikací 

- pozemkem p.č. 268/3 o celkové výměře cca 0,7 ha, vše zapsané na LV 25 pro k.ú. Sedlec u Náměště 

nad Oslavou. Areál v současnosti nevyužíván, odpojen od elektřiny a vody, odkanalizován do septiku. 

Minimální kupní cena: 2 400 000,- Kč 
Kauce: 100 000,- Kč 
Prohlídka: dne 18.4.2013 v 9,00 hod. Sraz před kasárnami ve Vícenicích. 

 
18130411 (VS): Sedlec – Vícenice u Náměště nad Oslavou - ubytovna s pozemky, k.ú. a obec Vícenice 

u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč. 
Nemovitosti v okrajové části voj. areálu mezi obcemi Vícenice u Náměště nad Oslavou a Sedlec. Dle KN 

jde o: jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 261 vč. zastav. pozemku, pozemku p.č. 1522/22, a sousedních pozemků 

mimo oplocení p.č. 1522/23 a p.č. 1522/24 o celk. výměře cca 0,74 ha, to vše zapsané na LV 63, včetně 

součástí a příslušenství na předmětných pozemcích. Objekt má samostatný přístup z veřejné komunikace. 

Hlavní budova dříve využívaná pro ubytování a administrativu s cca 30 místnostmi, 4 sociálními zařízeními  

a kotelnou s uhelnou. Objekt je oplocen, napojen na zemní kabelovou přípojku NN, přípojku vody 

a kanalizaci z vojenského areálu Vícenice, přípojka plynu není zavedena. 

Minimální kupní cena: 1 550 000,- Kč 
Kauce: 100 000,- Kč 
Prohlídka: dne 18.4.2013 v 9,30 hod. Sraz před objektem. 

 

18130412 (VS): Vranov nad Dyjí – SLO VEČ 294OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vranov 

nad Dyjí, okres Znojmo.  

Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1502 včetně zastavěného pozemku 

st.p.č. 1502, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m
2
, vše zapsané na LV 923 pro k.ú. Vranov nad Dyjí a 

venkovních úprav. Nemovitosti se nacházejí na okraji lesního porostu vlevo ze silnice Vranov - Lančov, 

přístup přes pole ve vlastnictví jiné osoby. Objekt je ze stran zapuštěn do zemního valu s náletovým 

porostem, bez inženýrských sítí. 

Minimální kupní cena: 12 000,- Kč 
Kauce: 1 000,- Kč 
Prohlídka: dne 18.4.2013 v 11,00 hod. Sraz před úřadem městyse ve Vranově nad Dyjí. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 973 445 916 
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18130413 (VS): Vranov nad Dyjí – SLO VEČ 301OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vranov 

nad Dyjí, okres Znojmo.  

Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1503 včetně zastavěného pozemku 

st.p.č. 1503, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m
2
, vše zapsané na LV 923 pro k.ú. Vranov nad Dyjí 

a venkovních úprav. Nemovitosti se nacházejí na okraji pole, přístup je přes pozemek ve vlastnictví jiné 

osoby z ulice Zámecká. Objekt je ze stran zapuštěn do zemního valu, bez inženýrských sítí. 

Minimální kupní cena: 90 000,- Kč 
Kauce: 1 000,- Kč 
Prohlídka: dne 18.4.2013 v 11,00 hod. Sraz před úřadem městyse ve Vranově nad Dyjí. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 973 445 916 
 
18130414 (VS): Vranov nad Dyjí – SLO VEČ 307OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vranov 

nad Dyjí, okres Znojmo.  

Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 893 včetně zastavěného pozemku 

st.p.č. 893, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m
2
, vše zapsané na LV 923 pro k.ú. Vranov nad Dyjí 

a venkovních úprav. Přístup k pozemku je přes pozemek ve vlastnictví jiné osoby z ulice Zámecká. Objekt je 

ze stran zapuštěn do zemního valu, vstup opatřen mřížemi, bez inženýrských sítí. V těsné blízkosti objektu 

jsou tři vzrostlé buky. 

Minimální kupní cena: 80 000,- Kč 
Kauce: 1 000,- Kč 
Prohlídka: dne 18.4.2013 v 11,00 hod. Sraz před úřadem městyse ve Vranově nad Dyjí. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 973 445 916 
 
18130415 (VS): Prostějov – pozemek, k.ú., obec a okres Prostějov. 

Pozemek s porosty dle KN p.č. 6430/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 0,12 ha, zapsaný na LV 25 

pro k.ú. Prostějov. Pozemek tvořil funkční celek se stavebním pozemkem p.č. 6430/3, na kterém je umístěna 

stavba č.p. 2609 (nyní jsou ve vlastnictví jiného vlastníka). Předmětný pozemek je v územním plánu 

města vymezen jako zastavěné území, plocha občanského vybavení, zóna – komerční zařízení. Pozemek 

s okrasnými a ovocnými porosty je situován 2 km jižně od centra města Prostějov, přístup k němu je z místní 

účelové komunikace, napojené na silnici II/433 směr Němčice nad Hanou. 

Minimální kupní cena: 169 900,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 17.4.2013 v 9,00.hod. Sraz před vstupem do objektu. 

 
18130416 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 192OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1902/3, včetně pozemku p.č. 1902/3, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 107 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. Nachází se 

v severozápadní části obce, poblíž polní cesty. Objekt je bez inženýrských sítí. Nutno sjednat přístup. 

Minimální kupní cena: 180 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
 
18130417 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 195OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1002/2, včetně pozemku p.č. 1002/2, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se v severozápadní části obce mezi poli, poblíž polní cesty. Objekt je bez inženýrských sítí. Nutno 

sjednat přístup.  

Minimální kupní cena: 220 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
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18130418 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 206OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1954/2, včetně pozemku p.č. 1954/2, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se v severní části obce. Objekt je v horším technickém stavu a bez inženýrských sítí, vstup je 

omezen náletovými porosty. Nutno sjednat přístup. 

Minimální kupní cena: 150 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
 

18130419 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 210OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1084/2, včetně pozemku p.č. 1084/2, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se v severní části obce v poli, poblíž lesa. Objekt je bez inženýrských sítí. Nutno sjednat přístup.      

Minimální kupní cena: 260 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
 
18130420 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 218OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1275/2, včetně pozemku p.č. 1275/2, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se ve východní části obce, poblíž silnice vedoucí do Uherčic. Objekt je bez inženýrských sítí. Nutno 

sjednat přístup. 
Minimální kupní cena: 215 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
 
18130421 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 219OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1275/3, včetně pozemku p.č. 1275/3, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se ve východní části obce. Objekt je bez inženýrských sítí. Nutno sjednat přístup. 

Minimální kupní cena: 220 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
 
18130422 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 220OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1203/2, včetně pozemku p.č. 1203/2, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se ve východní části obce poblíž silnice vedoucí do Uherčic. Objekt je ve zhoršeném technickém 

stavu a bez inženýrských sítí. Nutno sjednat přístup. 

Minimální kupní cena: 95 000,- Kč 
Kauce: 1 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
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18130423 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 222OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 1199/2, včetně pozemku p.č. 1199/2, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se ve východní části obce, poblíž silnice vedoucí do Uherčic. Objekt je ve zhoršeném technickém 

stavu a bez inženýrských sítí. Nutno sjednat přístup. 

Minimální kupní cena: 190 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč  
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 

 
18130424 (VS): Vratěnín – SLO VEČ 223OL (bunkr „řopík“) s pozemkem, k.ú. a obec Vratěnín, okres 

Znojmo. 
Objekt stálého lehkého opevnění, tj. jiná stavba bez čp/če na p.č. 381/3, včetně pozemku p.č. 381/3, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m
2
 a trvalých porostů, zapsané na LV 246 pro k.ú. Vratěnín. 

Nachází se ve východní části obce, poblíž místní komunikace. Objekt je bez inženýrských sítí. Nutno sjednat 

přístup. 

Minimální kupní cena: 195 000,- Kč 
Kauce: 10 000,- Kč 
Prohlídka: dne 16.4.2013 v 10,00.hod. Sraz před obecním úřadem ve Vratěníně. 

Uskutečnění prohlídky jen po předchozí telefonické domluvě! Tel. kontakt: 724 801 278 
 
 

ČÁST A 

PODMÍNKY PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI: 

1. Doručení přihlášky:  
Zájemce o koupi doručí oznamovateli přihlášku v zalepené obálce označené heslem:  

„PŘIHLÁŠKA – …. zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní 
symbol (u každého předmětu koupě tučný úvodní text) … - NEOTVÍRAT“  

na adresu Ministerstvo obrany, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku, 

nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6, buď prostřednictvím poštovní služby nebo osobním doručením.  

Přihlášky prostřednictvím poštovní služby musí být podány k doručení (u držitele poštovní licence) 

nejpozději dne 26.4.2013 a současně doručeny oznamovateli nejpozději dne 3.5.2013. 

Přihlášky osobně doručované budou přijímány pouze dne 29.4.2013 od 10.00 do 11.00 hod., 
v místnosti Informace, u vstupu v budově Ministerstva obrany, nám. Svobody č. 471, v Praze 6.  

Přihlášky nesplňující uvedené požadavky nebudou v dalších náležitostech hodnoceny.  

2. Přihláška v českém jazyce musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) Nezaměnitelné označení předmětu koupě (alespoň jemu odpovídajícím nadpisem a příslušným VS); 

b) Nezaměnitelné označení zájemce o koupi  

- u fyzické osoby uvést jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště;  

- u podnikatele uvést údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním 

čísle, o zápisu do příslušné evidence včetně spisové značky, o osobě oprávněné jednat jejím jménem 

a způsobu podepisování (zejména uvést údaje v rozsahu podle § 13a obchodního zákoníku), včetně 

případných změn těchto údajů, případně tyto údaje doložit výpisem (alespoň kopií) z obchodního 

nebo jiného rejstříku  nebo doložit kopii zakládací listiny, která prokazuje vznik právnické osoby 

nebo uvést odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vznikla; 

c) Výši nabídnuté kupní ceny za celý předmět koupě v korunách českých číselným a také slovním 

vyjádřením (v případě rozdílu, platí slovní vyjádření nebo jen jediný uvedený způsob) – nabídnutá 

kupní cena nesmí být nižší než minimální kupní cena uvedená u konkrétního předmětu koupě; 

d) Prohlášení, že zájemce o koupi nemá dluhy vůči státu (Poznámka: rozumí se tím, že vybraný 

vhodný kupec bude povinen do 35 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva k uzavření smlouvy, 

předložit oznamovateli potvrzení finančního úřadu, že nemá daňové nedoplatky, potvrzení Státní 
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správy sociálního zabezpečení, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a potvrzení zdravotní pojišťovny, že nemá 

splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. V případě, že vhodný 

kupec je ženatý /vdaná/, předloží uvedené doklady také od svého manžela /manželky/, anebo doloží 

doklad opravňující jej nabýt předmět koupě do jeho výlučného vlastnictví); 

e) Prohlášení, že zájemce o koupi souhlasí s podmínkami uveřejněného VŘ; 

f) Prohlášení, že se zájemce před podáním přihlášky do tohoto VŘ seznámil s příslušným 
konceptem kupní smlouvy (Poznámka: na www.onnm.army.cz nebo v písemné podobě na 

příslušných Vojenských ubytovacích a stavebních správách);  

g) Prohlášení, že zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (Poznámka: rozumí se tím – 

pro toto VŘ a návazný další postup přípravy, uzavření, realizace a archivace kupní smlouvy); 

h) Podpis zájemce o koupi (Poznámka: rozumí se tím podpis příslušnou oprávněnou osobou/osobami 

k činění právního úkonu). 

3. Složení kauce ve výši stanovené u příslušného předmětu koupě:  
Kauce musí být složena na depozitní účet MO č. 2030-404881/0710 u České národní banky (dále jen 

“účet“) nejpozději dne 30.4.2013, a to nezpochybnitelně s uvedením jednak příslušného VS (tj. číslo 

uvedené u příslušného předmětu koupě) a také specifického symbolu (tj. rodného čísla u fyzické osoby 

nebo identifikačního čísla u právnické osoby). Složením kauce se rozumí připsání její příslušné 
stanovené výše  na uvedený depozitní účet MO. Jestliže kauce nebude na výše uvedeném účtu 

připsána ve stanoveném termínu a nebo ve stanovené výši nebo nebudou řádně vyplněny oba symboly 

a složení kauce příslušným zájemcem o koupi nebude možno zjistit ani z jiných poskytnutých dokladů, 

má se za to, že ke složení kauce nedošlo. 

 

ČÁST B  

KRITERIUM PRO VÝBĚR VHODNÉHO KUPCE: 

Ze zájemců o koupi, kteří splní všechny výše uvedené podmínky, bude vybrán vhodný kupec na základě 

jediného kritéria - nejvyšší nabídnuté kupní ceny za celý předmět koupě. Výběr vhodného kupce 

bude proveden i v případě, že se přihlásí pouze jeden zájemce. 

 
ČÁST C 

DALŠÍ PODMÍNKY VŘ A OSTATNÍ INFORMACE: 

1. V případě, že dva nebo více zájemců nabídnou shodnou nejvyšší kupní cenu, bude s těmito zájemci  

provedeno užší výběrové řízení na základě jejich další nejvyšší nabídnuté kupní ceny. 

2. Kauce složená vybraným vhodným kupcem bude použita na úhradu první z celkem dvou částí kupní 

ceny. Druhá část kupní ceny bude splatná po nabytí platnosti kupní smlouvy (v konkrétních případech 

podle Čl. IV. v kupní smlouvě – převážně po schválení smlouvy příslušným ministerstvem) vždy před 

podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  

3. Kauci uvolní oznamovatel na účet, z nějž byla kauce poskytnuta, zájemci:  

a) který nebyl vybrán jako vhodný kupec, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy mu bude odesláno 

oznámení o tom, že nebyl vybrán, 

b) nebude-li mezi ním jako vhodným kupcem a oznamovatelem uzavřena smlouva do 90 dnů ode dne, 

kdy bude vhodnému kupci doručeno vyrozumění o tom, že byl vybrán jako vhodný kupec, a to do 

14 dnů po marném uplynutí uvedené lhůty. 

Poznámka: vklady na depozitním účtu nejsou úročeny. Kauce bude zájemci o koupi vrácena ve stejné 

výši, v jaké byla na depozitní účet MO připsána.  

4. Platnost smluv, které budou na základě tohoto VŘ uzavírány, je ve stanovených případech (pro většinu 

předmětů koupě) podmíněna – zejména schválením příslušným ministerstvem (Ministerstvem financí, 

Ministerstvem kultury nebo Ministerstvem životního prostředí podle § 22 odst. 3 až 5 zák. č. 219/2000 

Sb.). 
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5. Česká republika - Ministerstvo obrany přenechává věci jak stojí a leží, ve smyslu § 501 zák. č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Případné další informace k jednotlivým předmětům koupě získá zájemce o koupi na níže uvedené místně 

příslušné kontaktní adrese:  

– VUSS Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno,  

po předchozím vyžádání telefonicky na čísle 973 445 916 u předmětů koupě VS 18130410 - 
18130424  

7. Do 22.5.2013 oznamovatel každému zájemci o koupi odešle písemnou informaci, zda byl vybrán jako 

vhodný kupec, či nikoli; Vybraný vhodný kupec bude vyzván k uzavření smlouvy.  

8. Změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kterých se oznamovatel rozhodl převést předmět koupě, 

popřípadě z jiných závažných důvodů, může podle § 23 odst.1 vyhl č.62/2001 Sb., VŘ ukončit. O této 

skutečnosti oznamovatel zúčastněné zájemce bez zbytečného odkladu vyrozumí.   

9. Zájemci o koupi nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 

10. Oznamovatel prohlašuje, že s osobními údaji zájemců bude nakládáno v rozsahu nezbytném pro uzavření 

smlouvy ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zájemci berou na vědomí, že veškerá práva, povinnosti a nároky vyplývající z podmínek tohoto VŘ, 

popř. těmito podmínkami neupravené, se řídí výše uvedenými právními předpisy a subsidiárně zák. 

č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby zájemce připojil také e-mailové a telefonické spojení. 

 

 

 

Tyto informace včetně fotografií a konceptů smluv lze získat na 

www.onnm.army.cz. 
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