
KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s. r. o. vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník“) a na základě usnesení 

Rady města Turnova ze dne 27. 6. 2013 


OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 


na uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor za účelem provozování hostinské 
činnosti v budově "Střelnice" 



Vyhlašovatel:   

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. 
IČO: 25958941 
se sídlem v Turnově, Markova 311, 511 01Turnov 
jednající jednatelem MgA. Lukášem Hajnem 
(dále jen "vyhlašovatel")  

Kontaktní osoba MgA. Lukáš Hajn, tel: 602 770 710 


Předmět soutěže: 

Předmětem této obchodní veřejné soutěže je výzva k podávání návrhů na uzavření smlouvy o 
pronájmu nebytových prostor za účelem provozování hostinské činnosti v budově č. p. 311, k. 
ú. Turnov, LV č. 6015, Markova ulice – "Střelnice". 

Pronájem se vztahuje na prostory restaurace – kavárny, k ní přiléhající bar v suterénu foyer 
před kinem Sféra a bar v 1. poschodí u velkého sálu včetně vybavení specifikovaného v 
příloze č. 3 (dále jen "nebytové prostory"). Výpis z katastru nemovitostí tvoří přílohu č. 1. 
Půdorys budovy, včetně vyšrafovaných pronajímaných prostor, tvoří přílohu č. 2.  

Vyhlašovatel prohlašuje, že nebytové prostory jsou řádně zkolaudovány a vyhovují 
sjednanému účelu nájmu – provozování hostinské činnosti. Na požádání vyhlašovatel předloží 
navrhovatelům kolaudační rozhodnutí.  

Předpokladem pro účast ve veřejné soutěži je nabídka, která bude garantovat celoroční provoz 
kavárny v prostorách bývalé restaurace, přiléhajícího baru před kinem Sféra, baru u velkého 
sálu a zajištění cateringu při akcích pořádaných v budově Střelnice na základě požadavků 
jednatele KCT s.r.o.  


Uchazeč: 

Uchazeč je povinen prokázat splnění následujících kvalifikačních a profesních předpokladů: 




A. Základní kvalifikační předpoklady  


Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který: 


1. nemá záznam ve výpisu z rejstříku trestů (jestliže je uchazeč obchodní společností, 
dokládá splnění této podmínky jeho statutární orgán), 


2. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu (jestliže je uchazeč obchodní 
společností, dokládá splnění této podmínky jeho statutární orgán), 


3. vůči kterému neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  


4. není v likvidaci,  


5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 


6. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění v ČR, 

  
7. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti v ČR. 


Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dokládá uchazeč příslušnými 
potvrzeními vydanými orgány státní správy a soudy ČR, a též čestným prohlášením. 


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit.  


B. Profesní kvalifikační předpoklady  


Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:  

1. úplný výpis z obchodního rejstříku, v případě, že je uchazeč evidován v obchodním 

rejstříku,  


2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu této obchodní veřejné soutěže, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění opravňující uchazeče k provozování hostinské 
činnosti,  


3. čestné prohlášení o vykonané praxi v oboru (délka, druh praxe, případně další detaily). 

Vyhlašovatel požaduje, aby uchazeč měl nejméně tříletou praxi v oboru.  





Základní požadavky návrhu smlouvy  


1. Nájemce si pronajme od vyhlašovatele výše specifikované nebytové prostory na dobu 
neurčitou a zavazuje se hradit vyhlašovateli nájemné a splnit další sjednané podmínky 
nájmu.  


2. Součástí nájmu je vybavení nebytových prostor specifikované v příloze č. 3 k této 
smlouvě.  


3. Přerušení provozování hostinské činnosti v jakékoliv části k tomuto účelu   
     pronajímaných nebytových prostor je nájemce povinen předem projednat s   
     vyhlašovatelem, který přerušení provozu v závažných případech schválí. V případě,       
     že nájemce v průběhu trvání nájmu tuto povinnost opakovaně poruší, vyhlašovatel  
     má právo od této smlouvy odstoupit. 


4. Nájemce se zavazuje hradit vyhlašovateli nájemné ve sjednané výši. V této soutěži 
vyhlašovatel stanoví nájemné v minimální výši 100.000,- Kč bez DPH za rok.  
Konkrétní výše nájemného je součástí návrhu uchazeče. Nájemné bude nájemce hradit 
vyhlašovateli měsíčně vždy do 15. dne měsíce, a to na základě vyhlašovatelem 
vystavené faktury.  

Uvedená částka nájemného nezahrnuje úhradu služeb souvisejících s užíváním 
předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje hradit vyhlašovateli měsíčně vždy do 15. dne 
měsíce zálohu na služby, která bude odpovídat 1/12 odhadované spotřeby za rok. 
Vyhlašovatel jedenkrát za rok provede vyúčtování skutečné výše služeb, přičemž 
přeplatek nebo nedoplatek je povinen vyúčtovat nájemci do 10 dnů. 


Počínaje kalendářním rokem 2014 se nájemné zvyšuje, a to podle míry inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašované 
Českým statistickým úřadem, nebo podle jiného indexu, kterým Český statistický úřad 
předcházející index nahradí. Zvýšení nájemného podle tohoto odstavce bude účinné 
vždy od 1.2. příslušného kalendářního roku, a to i tehdy, že bude index podle 
předcházející věty uveřejněn později. V takovém případě je nájemce povinen uhradit 
nedoplatek na zvýšeném nájemném nejpozději do 5. dne od doručení výzvy k 
zaplacení vyhlašovatelem. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije v případě, že by 
vedlo ke snížení nájemného. 


5. Nájemce při vzniku nájemního vztahu složí vyhlašovateli kauci ve výši 30.000,- Kč 
bez DPH. Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu trvání nájemního vztahu použít kauci k 
úhradě jakéhokoliv závazku nájemce vůči vyhlašovateli. V případě použití kauce 
vyhlašovatelem, je nájemce povinen kauci do 10 dnů od oznámení vyhlašovatelem 
doplnit na původní výši.  


6. Nájemce není oprávněn provádět stavební a jiné úpravy nebytových prostor bez 
předchozího písemného souhlasu vyhlašovatele. Nájemce se zavazuje svým nákladem 



provádět drobné opravy a údržbu nebytových prostor a zařízení dle nařízení vlády č. 
258/1995 Sb. 


7. Nájemce se zavazuje respektovat požadavky architekta budovy v tomto smyslu: 

Respektovat absolutní otevřenost interiéru do prostoru podloubí - nepřistavovat žádný 
vysoký nábytek (skříně, vitríny) k proskleným stěnám. Při výměně nábytku (stoly, 
židle) je nutné vycházet z materiálového a tvarového řešení stávajících prvků. Veškeré 
tyto úpravy není nájemce oprávněn provádět bez předchozího písemného souhlasu 
vyhlašovatele.  


8. Nájemce se zavazuje, že bude nebytové prostory udržovat v průběhu trvání nájmu ve 

stavu odpovídajícím standardu areálu "Střelnice". Nájemce se zavazuje, že v průběhu 
trvání nájemního vztahu bude dodržovat veškeré obecně závazné normy, které 
upravují provozování činnosti hostinské.  

V případě, že nájemce nesplní podmínky stanovené v tomto odstavci, je vyhlašovatel 
oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.  


9. Pojištění předmětu nájmu zajišťuje vyhlašovatel.  


10. Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv provést prohlídku nebytových prostor.  


11. Nájemce je oprávněn označit jím užívané nebytové prostory pouze takovými 
reklamními poutači, jejichž instalaci schválí vyhlašovatel, a které budou povoleny 
příslušným orgánem státní správy ČR.  


12. Nájem dle této smlouvy lze vypovědět vyhlašovatelem i navrhovatelem ze zákonem 
stanovených důvodů.  


13. Vyhlašovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, vedle zákonných důvodů, též v 
následujících případech: 

a. nájemce neuhradí nájemné nebo zálohu na služby ve stanovené lhůtě, nebo 
b. nájemce hrubě poruší své povinnosti stanovené ve smlouvě.   



Hodnotící kritéria 

Vyhlašovatel vybere takový návrh, který mu nejvíce vyhovuje v souladu s § 286 odst. 2 
Obchodního zákoníku, přičemž vyhlašovatel se bude řídit těmito kritérii: 


1. Kvalita podnikatelského záměru, zejména nabízený sortiment a rozsah služeb, 
plán investic apod.  

2. Zkušenosti uchazeče v oboru, reference. 





Forma návrhu, způsob, lhůta a místo pro podávání návrhu, prohlídky prostor 

Uchazeč předloží návrh smlouvy v písemné podobě vyhotovený v českém jazyce, stránky 
návrhu budou pevně sešity, zajištěny proti manipulaci a postupně číslovány vzrůstající 
nepřetržitou číselnou řadou. Návrh smlouvy bude uchazečem (statutárním zástupcem) 
podepsán a bude doplněn písemným zpracováním podnikatelského záměru. Uchazeč přiloží 
rovněž podepsaný text zadání této obchodní veřejné soutěže.  

Návrh bude předložen ve dvou originálních vyhotoveních. 

Návrh bude doručen v řádně uzavřené obálce na adresu vyhlašovatele nejpozději v termínu do 
31. 7. 2013. Obálka bude označena:  

NEOTEVÍRAT  - Obchodní veřejná soutěž – Nabídka: Pronájem nebytových prostor za 

účelem provozování hostinské činnosti v budově "Střelnice" 


Lhůta pro podání návrhu počíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže a končí dne 
31. 7. 2013 v 12:00 hod.  

Návrhy podané po uplynutí stanovení lhůty nebudou zařazeny do soutěže. Odpovědnost za 
včasné doručení návrhu nese výhradně uchazeč.  

Prohlídka předmětu nájmu je možná po předběžné dohodě s kontaktní osobou vyhlašovatele 
za účasti místostarosty Mgr. Otakara Špetlíka.  

Výběr vítězného návrhu  

Komise jmenovaná starostou města Tunova vybere návrh a oznámí výběr návrhu uchazeči 
nejpozději v termínu do 9. 8. 2013.   

Vyhlašovatel si tímto ve smyslu § 283 Obchodní zákoníku vyhrazuje uveřejněné podmínky 
soutěže měnit nebo soutěž zrušit. 

Vyhlašovatel si ve smyslu § 287 vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy. 

Ostatní podmínky soutěže 

Pokud uchazeč nesplní ve svém návrhu všechny požadavky stanovené v těchto soutěžních 
podmínkách, nebo tyto podmínky splní pouze částečně, vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
takový návrh okamžitě vyloučit z dalšího posuzování.  

Smlouva mezi uchazečem a vyhlašovatelem je uzavřena dnem doručení akceptace podaného 
návrhu vyhlašovatelem uchazeči. Vyhlašovatel a uchazeč po uzavření smlouvy mohou další 
podmínky nájemního vztahu upravit v přílohách nájemní smlouvy. Ve všech ostatních bodech 



se vztah vyhlašovatele a uchazeče bude řídit zákonem č. 116/1990 Sb. zákon o nájmu a 
podnájmu nebytových prostor a Obchodním zákoníkem.  
Nebytové prostory budou nájemci k dispozici ihned po uzavření nájemní smlouvy. 

Uchazeč může svůj návrh doplnit, opravit nebo vzít zpět pouze ve lhůtě pro podání návrhu.  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění a upřesnění návrhů.  

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč. 

Práva a povinnosti neupravené v této zadávací dokumentaci se řídí ustanoveními Obchodního 
zákoníku o obchodní veřejné soutěži - § 281 a násl.  


V Turnově dne 8. 7. 2013  






__________________________________ 
KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o. 

                                                                                    MgA. Lukáš Hajn, jednatel


















