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Prodej movitého majetku 
 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tento příkaz upravuje prodej movitého majetku v rekreačním středisku Univerzity Karlovy 
v Praze, Mariánská 15, Jáchymov, a to v souladu se Statutem Univerzity Karlovy v Praze, 
článkem 49, písm. c – nakládání s majetkem. 
 

Čl. 2 
Důvod prodeje 

 
Movitý majetek v rekreačním zařízení Mariánská je nabízen k prodeji v souvislosti 
s prodejem celé nemovitosti. Majetek není použitelný pro potřeby Matematicko-fyzikální 
fakulty UK. Byl rovněž současně s nemovitostí nabídnut fakultám a dalším součástem UK, 
ale žádná neprojevila zájem. Proto rozhoduji, že tento majetek je přebytečný. 
 

Čl. 3 
Rozsah a hodnota majetku 

 
Předmětem prodeje je vnitřní vybavení objektu (převážně nábytek, kuchyňské vybavení, 
drobné elektrospotřebiče, televizor apod.). Evidenčně se jedná celkem o 104 položek 
a veškerý majetek je již účetně  odepsán.  
 
 

Čl. 4 
Způsob prodeje 

 
Movitý i nemovitý majetek je součástí jedné nabídky a bude prodán zájemci s nejvyšší 
celkovou nabídnutou cenou za nemovitost a vnitřní vybavení. Prodej bude realizován na 
podkladě kupní smlouvy a výnos z prodeje bude uhrazen ve prospěch účtu MFF UK po 
předání majetku. Fyzické předání majetku bude provedeno členy inventarizační komise dle 
inventurních seznamů za účasti správce objektu a kupujícího.  
 
 



Čl. 5 
Organizační zajištění prodeje 

 
 

1. Zajištění inzerátu na prodej a výběr nabídky                  Ing. A. Líska, tajemník 
 

2. Vyhotovení aktuálního inventurního seznamu               M. Tomášková, hosp. odd. 
 

3. Zajištění zpracování tržního ocenění  movit. majetku    Ing. A. Líska, tajemník 
 

4. Vyhotovení kupní smlouvy          JUDr. M. Semíková, právnička 
 

5. Předání majetku dle inventurního soupisu kupujícímu   Mgr. T. Jančák, P. Thér 
       (členové invent. komise) 

 

6. Koordinace celého postupu prodeje                    Ing. A.Líska, tajemník 
 

7. Vyhodnocení a podání informace vedení MFF              Ing. A. Líska, tajemník 
na schůzi kolegia 

 
                     

 
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2009, pozbývá účinnosti podepsáním kupní 
smlouvy a převodem peněz na účet MFF UK.  
 
Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty 
 
Příkaz byl schválen dne 10. 6. 2009, vydán dne 12. 6. 2009. 
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