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INFORMACE O MOŽNOSTI BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU NEPOTŘEBNÉHO
MAJETKU STÁTU
Vážení,
dovolujeme si Vás tímto dopisem informovat o možnosti bezúplatného převodu nepotřebného
majetku Celní správy na jednotky SDH v obcích. Tuto možnost připouští § 22 odst. 3 Zákona
č. 2019/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Celní správa nabízí svůj nepotřebný majetek na webových stránkách Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových - dále ÚZSVM.
Stránky s nabídkou majetku jsou přístupné na adrese: https://www.nabidkamajetku.cz.
Na těchto stránkách, v jejich levé spodní části, lze provést akci – Registrace k odběru novinek. Při
registraci vyplní zájemce svoji e-mailovou adresu a specifikuje typ odebíraných nabídek. Pro možnosti
bezúplatných převodů je třeba zvolit možnost „Nabídky pro státní instituce“. Dále lze provést užší
specifikaci nabídek. K ukončení procesu registrace zbývá „zaškrtnutí“ souhlasu se zasíláním informací
od ÚZSVM na uvedený e-mail, absolvování ochranné procedury „Nejsem robot“ a kliknutí na tlačítko
„Registrovat k odběru“. Po zdárné registraci by Vám měli začít chodit do e-mailové schránky nabídky
nepotřebného majetku státních institucí dle nastavených parametrů.
Celní správa nabízí, mimo jiné, nepotřebná vozidla vybavená „Zvláštním výstražným
zařízením“, tedy majáky a sirénami. Tato vozidla lze v civilním sektoru legálně provozovat právě jen
u jednotek SDH.
Pro možnost bezúplatného převodu vybraného majetku je třeba kontaktovat konkrétní osobu,
která majetek nabízí. Po domluvě, popřípadě prohlídce, je nutno zaslat žádost o vybraný majetek. Žádost
by měl zaslat zřizovatel SDH, tedy obec. Žádost nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat
jednoznačné stanovisko obce, že požadovaný majetek bude sloužit ve veřejném zájmu jednotce SDH
obce (popřípadě pro potřeby IZS).
Dovolujeme si upozornit, že na vyhovění této žádosti nevzniká právní nárok.
Prosíme o zajištění předání tohoto dopisu všem jednotkám SDH.
S pozdravem
Ing. Renata Dohnalová
ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy
podepsáno elektronicky
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