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Č.j.: 1100-Va-6/19/18
Vyřizuje: Bc. Lenka Vavrušková
Tel.: 731 478 004
e-mail: vavruskova@cuzzs.cz

V Praze dne 15.3.2018

Nabídka nepotřebného majetku

Nabízíme k prodeji nepotřebný majetek. Majetek je nabízen na cenu uvedenou v odhadech 
k jednotlivým automobilům.

Inventární
číslo:

Popis:
Datum 
pořízení:

Pořizovací 
cena/Odhadní 
cena

Důvod vyřazení, převodu:

07-0295
OSOBNI VUZ FABIA COMBI 
1.4   

16.2.2004
400 000,-Kč/ 
53 900,- Kč

nepotřebný majetek - obměna v rámci 
běžného technického opotřebení po ujetí cca 
200 tis. km (ujeto cca 198 196 km) s ohledem 
na provozní spolehlivost, ekonomičnost a 
hospodárnost
Technický stav vozidla: pojízdné, 
provozováno ve ztížených podmínkách, 
nejsou výrazné úniky oleje a provozních 
náplní, lak zašlý- poškozený na více částech 
karosérie, zejména P nárazník a kapota 
motoru poškození od odlétajícího kamení,  
P světlomety ve špatném stavu- nutná 
oprava/výměna, interiér zašlý, ve špatném 
stavu, četná poškození, potrhané polstrování. 

07-0453
OSOBNI VUZ OCTAVIA GLX 
1.6 MPI             

17.12.2015
229 299,- Kč/ 
25 300,- Kč

nepotřebný majetek – vůz byl převeden 
bezúplatným převodem mezi složkami státu,
ujeto cca 173 283 tis. km, obměna v rámci
běžného technického opotřebení (ujeto cca 
213 228 km) s ohledem na provozní 
spolehlivost, ekonomičnost a hospodárnost
Technický stav vozidla: v době prohlídky 
vozidlo nepojízdné - nefunkční akumulátor, 
dlouhodobě  odstaveno – nepožíváno, 
nejsou výrazné úniky oleje a provozních 
náplní, lak mírně zašlý- poškozený na více 
částech karosérie, interiér zašlý- drobná 
poškození, poškození manžety řadící páky. 
Pro uvedení do provozu nutno provést TK a 
měření emisí, servisní přípravu

V případě Vašeho zájmu sdělte požadavek písemně prostřednictvím datové schránky j2zaan, nebo 
na e-mailovou adresu podatelna@cuzzs.cz, nejpozději do 25.3.2018. Pokud máte zájem o osobní 
prohlídku vozů (Škoda Octavia – Praha, Škoda Fabia Combi – Polička), je možné tak učinit po 
předchozí telefonické domluvě. 

S pozdravem

Bc. Lenka Vavrušková
vedoucí kanceláře úřadu 
a personální ředitelka

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
IČO: 708 44 844

                         
    Právnické osoby nebo podnikající      
    fyzické osoby
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