
 

 

 
 

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU 
(dále jen „podmínky“) 

 
1. VYHLAŠOVATEL 

 
Název: Český svaz jachtingu 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
IČO: 613 79 387 
Jednající: Mgr. Tomáš Musil (místopředseda ČSJ) 
Kontaktní osoba: Dana Dvořáková (generální sekretář) 
Telefon: 
Email: sailing@sailing.cz 
 
Veškeré dodatečné dotazy týkající se této soutěže je třeba směřovat písemně na kontaktní 
osobu vyhlašovatele. Tato osoba zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy 
dotazu od příslušných odborných osob vyhlašovatele. 
 
Datum: 2. prosince 2020 
Podpis: Tomáš Musil 
 

2. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 
 

Vyhlašovatel vyhlašuje soutěž uveřejněním těchto podmínek na webových stránkách 
Českého svazu jachtingu www.sailing.cz dnem 2. prosince 2020. 
 

3. PŘEDMĚT SOUTĚZE 
 

Předmětem soutěže je prodej následujících motorových člunů včetně příslušenství 
a převozních přívěsů: 
 

• VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058), přívěs (RZ: 7A2 2684) 

• VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180), přívěs (RZ: 7C8 7442) 

• VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675), přívěs (RZ: 1AU 0873) 
 

Vyhlašovatel předpokládá uzavření kupní smlouvy v prosinci 2020. 
 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 
 

Navrhovatelem může být pouze základní člen Českého svazu jachtingu ve smyslu čl. V. 
odst. 3. Stanov ČSJ, který dále splňuje tyto kvalifikační předpoklady: 

 
a. nemá vůči Vyhlašovateli žádné dluhy po splatnosti, 
b. neprobíhají žádná soudní, správní či rozhodčí řízení či řízení před orgány činnými v 

trestním řízení, která by mohla, v případě nepříznivého rozhodnutí, negativně 
ovlivnit schopnost navrhovatele řádně splnit jeho závazky z podané nabídky; 

c. není v prodlení s úhradou žádných daní, cel, poplatků nebo jiných plateb 
obdobného charakteru, které je navrhovatel povinen platit v souladu s právními 
předpisy, v rozsahu, který by měl podstatný nepříznivý vliv na schopnost 
navrhovatele plnit své závazky vyplývající z podané nabídky; 
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d. není v úpadku, jeho úpadek nehrozí, nepodal na sebe insolvenční návrh ani 
nepožádal o povolení moratoria; (i) žádný soud nevydal rozhodnutí o úpadku 
navrhovatele, nerozhodl o vyhlášení moratoria ohledně navrhovatele, ani nezamítl 
insolvenční návrh na navrhovatele pro nedostatek majetku, (ii) podle nejlepšího 
vědomí navrhovatele, jednajícího s péčí řádného hospodáře, žádná třetí osoba 
nepodnikla žádné kroky k podání insolvenčního návrhu na navrhovatele, ani (iii) 
insolvenční návrh na navrhovatele, rozhodnutí o vyhlášení moratoria, rozhodnutí o 
úpadku navrhovatele či jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nehrozí. Nejvyšší 
orgán navrhovatele ani soud nerozhodli o zrušení navrhovatele s likvidací. 

e. byl v roce 2018, 2019 nebo 2020 příjemcem finanční podpory pro základní členy 
ČSJ pracující s mládeží z rozpočtové kapitoly 1301 (aktuálně dle směrnice C22, 
příloha 6.3) nebo v roce 2018, 2019 nebo 2020 byl pořadatelem alespoň 4 závodů 
s koeficientem 7 a vyšším. 

 
Navrhovatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání 
nabídek, a to formou přiložení relevantních podkladů k samotné nabídce. Splnění 
předpokladu dle odst. a. až d. výše může být navrhovatelem prokázáno doložením čestného 
prohlášení. Neprokáže-li navrhovatel splnění kvalifikace nebo bude-li zjištěno, že čestné 
prohlášení neobsahuje pravdivé informace, je vyhlašovatel oprávněn nabídku daného 
navrhovatele odmítnout. 

 
5. PROHLÍDKA PŘEDMĚTU PRODEJE 
 

Vyhlašovatel umožní případným navrhovatelům prohlídku jednotlivých motorových člunů 
včetně převozních přívěsů, a to dne 11. prosince 2020 v předem domluveném čase v rozmezí 
od 9:00 do 17:00 hod. ve skladu ČSJ na adrese Areál autoservisu Adámek, Jeronýmova 289, 
41301 Roudnice nad Labem. Kontaktní osobou, která bude za vyhlašovatele přítomna 
prohlídce, je Michael Maier, tel. 777 321 682. 
 

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 

Soutěž je rozdělená do 3 souběžně probíhajících soutěžních kol, přičemž  

• v prvním kole se soutěží o motorový člun VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058) a 
převozní přívěs (RZ: 7A2 2684); 

• ve druhém kole se soutěží o motorový člun VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180) 
a převozní přívěs (RZ: 7C8 7442); 

• ve třetím kole se soutěží o motorový člun VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675) a 
převozní přívěs (RZ: 1AU 0873). 

 
Vyhlašovatel stanovuje nejnižší nabídkovou kupní cenu následovně: 

• pro motorový člun VSR 4.9 (r.v. 2009, reg. číslo SPS 202 058) a převozní přívěs (RZ: 
7A2 2684) ve výši 129 000,- Kč; 

• pro motorový člun VSR 4.9 (r.v. 2010, reg. číslo SPS 202 180) a převozní přívěs (RZ: 
7C8 7442) ve výši 129 000,- Kč; 

• pro motorový člun VSR 5.4 (r.v. 2006, reg. číslo SPS 201 675) a převozní přívěs (RZ: 
1AU 0873) ve výši 120 000 Kč. 

 
 
 



 

 

Navrhovatel je povinen předložit nabídku minimálně v rámci jednoho (kteréhokoliv) 
soutěžního kola. Současně je navrhovatel oprávněn předložit nabídku i v rámci dvou nebo 
všech soutěžních kol. 
 
Nabídka navrhovatele musí obsahovat údaj o navrhované kupní ceně, kterou navrhovatel 
uhradí za koupi motorového člunu a převozního přívěsu, a která je alespoň ve výši nejnižší 
nabídkové kupní ceny dle těchto podmínek. Údaj o navrhované kupní ceně musí být 
vyjádření jednak číslovkou, jednak i slovně (příklad: 150.000 Kč – jedno sto padesát tisíc 
korun českých). V případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením navrhované kupní 
ceny bude přihlíženo ke slovnímu vyjádření. 
 
Každý navrhovatel může v rámci této soutěže být úspěšný pouze v rámci jednoho soutěžního 
kola (tzn. že každý navrhovatel může na základě vyhlašovatelem akceptované nejvýhodnější 
nabídky zakoupit pouze jeden motorový člun s převozním přívěsem). Pro případ, bude-li 
navrhovatel předkládat nabídku v rámci dvou nebo tří soutěžních kol, je povinen v rámci 
nabídky uvést pořadí jednotlivých motorových člunů s přívěsy, a to dle jeho preference 
pro situaci, byla-li by nabídka daného navrhovatele vyhodnocena jako nejvýhodnější ve více 
soutěžních kolech současně. Neuvede-li dle předchozí věty navrhovatel v rámci své nabídky 
preference konkrétních motorových člunů s přívěsy, nebude k takové nabídce přihlíženo 
při hodnocení v rámci žádného ze soutěžních kol. 

 
7. ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK 

 
Navrhovatelé jsou povinni předložit své nabídky: 

• osobně k rukám Martina Souška, anebo  

• formou doporučené zásilky doručené prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb k rukám Martina Souška na adresu Roztylské náměstí 2619 / 46, 141 00 
Praha 4. 

 
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 16. prosince 2020 v 16:30 hodin. Nabídky 
předkládané formou doporučených zásilek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
musí být fyzicky doručeny v uvedené lhůtě k rukám Martina Souška na adresu Roztylské 
náměstí 2619/46, 141 00 Praha 4. Zásilky obsahující nabídku předané navrhovatelem 
k přepravě byť před uplynutím lhůty uvedené v tomto odstavci, ale doručené až po jejím 
uplynutí, budou Vyhlašovatelem vyřazeny z hodnocení jako opožděné. 
 
Veškeré nabídky je nutno předložit v zapečetěné obálce, která bude viditelně označena 
nápisem: NABÍDKA MOTOROVÉ ČLUNY - NEOTVÍRAT. 
 
Ke změnám nebo k doplněním nabídky provedeným po uplynutí lhůty pro předkládání 
nabídek nebude ze strany vyhlašovatele přihlíženo. Změny nebo doplnění nabídky doručené 
v rámci lhůty pro předkládání nabídek jsou možné. 
 
Nabídka, která byla navrhovatelem předložena, nemůže být po uplynutí lhůty 
pro předkládání nabídek odvolána. 

 
8. DALŠÍ PODMÍNKY VYHLAŠOVATELE 

 
Vyhlašovatel dále uvádí, že v rámci kupní smlouvy bude sjednán/o: 

• zákaz bezúplatného zcizení motorového člunu a převozního přívěsu na dobu 3 let 
ode dne podpisu kupní smlouvy pod sankcí smluvní pokuty; 



 

 

• předkupní právo pro případ, rozhodl-li by se úspěšný navrhovatel úplatně zcizit 
motorový člun včetně přepravního přívěsu na dobu 3 let ode dne podpisu kupní 
smlouvy. 

 
Náklady spojené s účastí v soutěži nese každý navrhovatel sám. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, soutěž zrušit či změnit její 
podmínky. Rozhodnutí o zrušení soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno 
způsobem, jakým byla tato soutěž vyhlášena.  
 

9. HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Hodnotící komise vybraná Výkonným výborem ČSJ ve složení Tomáš Musil, Martin Soušek, 
Vojtěch Lambl všechny řádně a včas doručené nabídky dne 16. prosince 2020 v 17:30 hodin 
otevře a posoudí, zda splňují požadavky a náležitosti vyhlašovatele stanovené v těchto 
podmínkách. O průběhu otevírání a hodnocení předložených nabídek bude sepsán hodnotící 
komisí protokol. 
 
Z nabídek splňujících všechny požadavky a náležitosti dle těchto podmínek vybere hodnotící 
komise nabídku ekonomicky nejvýhodnější pro vyhlašovatele. V případě, bude-li nabídka 
jednoho navrhovatele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější v rámci více soutěžních kol, 
bude přihlédnuto k navrhovatelem uvedené preferenci a nabídka navrhovatele bude 
vybrána pouze v rámci daného soutěžního kola. V soutěžních kolech, ve kterých se soutěžilo 
o motorové čluny a převozní přívěsy, jenž daný navrhovatel nepreferoval, a tudíž v nich 
nebyla jeho nabídka vybrána, bude přistoupeno k výběru druhé ekonomicky nejvýhodnější 
nabídky. Pokud by v důsledku takovéhoto postupu došlo k situaci, kdy takto nově vybraná 
nabídka byla předložena navrhovatelem, jehož nabídka v rámci jiného soutěžního kola byla 
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, bude vyhlašovatel postupovat obdobně, 
tj. s přihlédnutím k navrhovatelem uvedené preferenci. 
 
Přijetí nabídek bude vyhlašovatelem oznámeno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne 
otevření nabídek dle těchto podmínek. Vybraný navrhovatel bude ve stejné lhůtě vyzván 
k uzavření kupní smlouvy. 
 
Neúspěšní navrhovatelé budou ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne otevření nabídek 
vyrozumění o odmítnutí jejich nabídek. 

 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Předložením nabídky vyjadřuje navrhovatel souhlas s podmínkami této soutěže 

 
Přílohy: Návrh kupní smlouvy 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


