
 

 

V Praze dne 10. 2. 2021 
č.j. NG 218/2021 
 

 
 
 

Oznámení záměru podeje 100% podílu  
 

ve společnosti SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.,  
 

identifikační číslo 48589373, se sídlem Žalanského 68/54, Řepy, 163 00 Praha 6  
 
   

Národní galerie v Praze, státní příspěvková organizace, IČ: 00023281, se sídlem Staroměstské náměstí 
606/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „NGP“), se stala v rámci dědického řízení společníkem 
s  podílem o velikosti 100% (dále jen „podíl“) ve společnosti SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
DESIGNU, s.r.o., IČ:  48589373, se sídlem Žalanského 68/54, Řepy, 163 00 Praha 6 (dále jen „škola“).  
 
Cílem tohoto výběrového řízení je vybrat zájemce, který nabídne odpovídající cenu za převod uvedeného 
podílu a zaváže se školu provozovat minimálně následujících pět let.       
 
 
Podmínky pro zájemce: 
 
A) předložit koncept provozu školy na další pětileté období;  
 
B) předložit nabídkovou cenu za převod podílu, která nesmí být nižší než   

1.400.000,- Kč a navrhnout způsob úhrady této ceny;  
 
C) předložit živnostenské oprávnění, na jehož základě může zájemce školu provozovat; 
 
D)  doložit připravenost školu provozovat ihned po převodu podílu; 
 
E) předložit reference a dosavadní zkušenosti v oboru. 
 
 
Doplňující informace 
 
Zájemci mohou podávat písemné nabídky osobně do podatelny NGP v Paláci Kinských, Staroměstské 
náměstí 12, 110 15 Praha 1, nebo zaslat poštou v uzavřené obálce označené „Nabídka – prodej podílu 
v SSUŠD“ na výše uvedenou adresu pronajímatele. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 12. 3. 2021 
do 14:00 hodin. 
 
Po posouzení předložených nabídek vyhlašovatel s nejlépe vyhodnocenými zájemci osobně projedná 
jejich písemné nabídky. Základním kritériem pro výběr vhodného zájemce bude výše nabídkové ceny a 
způsob její úhrady.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky uvedené v tomto oznámení, toto oznámení odvolat 
a/nebo nevybrat žádnou nabídku. 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=23281


 

 

Vyhlašovatel uvádí, že toto oznámení o záměru není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani 
veřejnou nabídkou, a nevztahují se tak na něj příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
Vyhlašovatel se zavazuje zájemcům oznámit výsledek hodnocení a předem děkuje za zájem a podané 
nabídky. 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                        

Národní galerie v Praze 
Alicja Knast, generální ředitelka 
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