
OZNÁMENÍ 

o výběrovém řízení 

 

Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. jako provozovatel Areálu Klášterů Český Krumlov   

o z n a m u j e   z á m ě r   p r o n a j m o u t  

nebytové prostory (prostory sloužící podnikání) nacházející se v objektu Latrán č.p. 67 (označení 
K2), Klášterní dvůr, který je součástí pozemku st.p.č. 711/1 (objekt občanského vybavení) a část 

pozemku st.p.č. 711/1 (dvorek, letní terasa), vše v k.ú. a obci Český Krumlov obci Český Krumlov, 
(nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území), v areálu Klášterů Český Krumlov, 

včetně věcí movitých, jejichž je uživatelem na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce s vlastníkem 
městem Český Krumlov,  

a to formou 

v ý b ě r o v é h o    ř í z e n í. 

Provozovatel Areálu Klášterů hledá vhodného nájemce, který by svou činností zajistil celoroční 
nabídku služeb pro širokou veřejnost a návštěvníky Klášterů Český Krumlov v rámci pořádaných 
aktivit.  

Nabídku lze podat v těchto variantách: 

a) Gastronomické služby – provoz stávající kavárny s pekárnou a letní terasou (dvorkem) 
b) Gastronomické služby s ubytovacími službami – provoz stávající kavárny s pekárnou a letní 

terasou (dvorkem) a provoz klášterních apartmánů 

Z nabídek bude vybrána nejvýhodnější nabídka o které rozhodne komise složená ze zástupců 
Městského divadla Český Krumlov a města Český Krumlov. 

Nájem je možné sjednat na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let. Předpokládaný 
počátek nájmu cca od 1. 4. 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) POPIS PŘEDMĚTU NÁJMU – GASTRONOMICKÉ SLUŽBY DLE VARIANTY A) 

Jedná se o prostory oddychového centra, tj. kavárny s pekárnou a letní terasou vč. zázemí, 
nacházející se v 1. NP objektu. Plány (půdorysy) jednotlivých prostor s popisem a výměrou jsou 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto oznámení. 

1. NP:  kavárna s pekárnou včetně zázemí 309,50 m2 
letní terasa – dvorek  cca 112,00 m2 
 

 

 
 
Součástí pronájmu je vybavení prostor nábytkem, mobiliářem, kavárenským vybavením, 
kuchyňským zařízením přípraven a vybavením skladovacích prostor. Soupis pronajímaných věcí 
movitých bude zaslán na vyžádání, nebo předložen při prohlídce prostor.  

Kromě nájemného za pronájem nemovitostí a věcí movitých bude nájemce hradit pronajímateli 
zálohy na služby spojené s užíváním prostor, které zajišťuje pronajímatel, a to: 

- záloha na spotřebu elektřiny 
- záloha na spotřebu plynu 
- záloha na vodné a stočné (není účtováno stočné za odvádění srážkových vod). 

Objekt je vytápěn plynovou kotelnou ve správě externí firmy (zajišťuje vlastník – město Český 
Krumlov).  

Orientační spotřeba elektřiny, plynu a vody v objektu: 

ROK 2019 
elektřina plyn voda 
27 MWh 54 MWh 150 m3 

    

Spotřeba za rok 2019 je uvedena z toho důvodu, že šlo o poslední celý rok zařízení v provozu. 
 



Součástí pronájmu jsou náklady na ostatní služby a revize systémů potřebných k provozu, tj. správa 
kotelny, provoz EZS, provoz EPS, provoz VZT, NO apod., které zajišťuje a hradí pronajímatel, popř. 
vlastník objektu město Český Krumlov.  
Nájemce zajistí na vlastní náklad pouze periodické revize vlastního zařízení a průběžný servis 
převzatého vybavení. 

Případné další služby sjedná nájemce svým jménem přímo s dodavateli těchto služeb (např. odvoz 
odpadu). 

Charakter stávajícího provozu Klášterů: 

Cílem výběrového řízení je nalézt nájemce poskytujícího kvalitní služby nejenom široké veřejnosti, 
ale i návštěvníkům Klášterů, kteří navštěvují expozice a další programové činnosti v provozní době 
denně od 10.00 do 18.00 hodin. V měsících leden – březen je provozní režim omezen. V letních 
měsících je provozní doba prodloužena do 19.00 hodin. Kromě denní programové nabídky jsou 
Kláštery součástí programové nabídky městských akcí a pronajímají své prostory pro krátkodobé 
kulturní a společenské akce, skupinové semináře, kurzy a workshopy. 

Největší, ale nikoliv jedinou cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a školní mládež. 

Provoz kavárny s pekárnou by měl vhodně doplnit aktivity Klášterů a i nadále by měl být součástí 
klášterního komplexu, který je provořadou kulturní památkou. 

Možnosti spolupráce nájemce s Kláštery Český Krumlov: 

• pořádání kulturních akcí v souladu s vyhláškou města a ve spolupráci s areálem klášterů, 
společná koordinace akcí, 

• možnost zapojení nájemce do akcí pořádaných kláštery pro veřejnost, např. stánkovým 
prodejem na Klášterním dvoře, na trzích a akcích pořádaných v Klášterní zahradě, 

• možnost zapojení do programových činností Klášterů, např. workshopy v pekařské dílně, 
školní programy, skupinové workshopy, teambuildingové aktivity 

• možnost zajištění stravování pro účastníky programových aktivit Klášterů – seminaristé, 
účastníci příměstských táborů, školní skupiny,   

• možnost zajišťování cateringu pro aktivity v rámci krátkodobých pronájmů Klášterů – 
kulturní a společenské akce i v prostorách pronajímatele (velký sál, nádvoří, zahrady) 

 
 

B) POPIS PŘEDMĚTU NÁJMU – UBYTOVACÍ SLUŽBY DLE VARIANTY B) 

Jedná se o prostory ubytovací kapacity nacházející se v 2. NP objektu. Plány (půdorysy) jednotlivých 
prostor s popisem a výměrou jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení. 

2. NP: prostory ubytování se zázemím 269,65 m2 
Jedná se o provoz stávajících apartmánů + možnost úpravy dvou místností pro ubytovací služby 
 
Specifikace – stávající apartmány s kapacitou 17 lůžek: 
Apartmán č. 1 – typ 2kk – max. 4 osoby, samostatná ložnice pro 2 osoby, obytná kuchyň s 
dvoulůžkem. 
Apartmán č.2. a č.3. – typ 1kk – max. 4 osoby, apartmán se čtyřmi lůžky 
Apartmán č.4. –  typ 1kk, max.2 osoby, apartmán se dvěma lůžky 
Apartmán č. 5. – typ 2kk, max.3 osoby, samostatná ložnice pro 2 osoby, obytná kuchyň s 
jednolůžkem.  
Každý apartmán má svoji plně vybavenou kuchyňskou linku a sociální zařízení. 
 
Součástí pronájmu je vybavení prostor nábytkem, mobiliářem a dalším základním vybavením. 
Soupis pronajímaných věcí movitých bude zaslán na vyžádání, nebo předložen při prohlídce prostor.  

 



 
 
Kromě nájemného za pronájem nemovitostí a věcí movitých bude nájemce hradit pronajímateli 
zálohy na služby spojené s užíváním prostor, které zajišťuje pronajímatel, a to: 

- záloha na spotřebu elektřiny 
- záloha na spotřebu plynu 
- záloha na vodné a stočné (není účtováno stočné za odvádění srážkových vod). 

Objekt je vytápěn plynovou kotelnou ve správě externí firmy (zajišťuje vlastník – město Český 
Krumlov).  

Orientační spotřeba elektřiny, plynu a vody v objektu: 

ROK 2019 
elektřina plyn voda 
36 MWh 131 MWh 415 m3 

    
Spotřeba za rok 2019 je uvedena z toho důvodu, že šlo o poslední celý rok zařízení v provozu. 
 
Součástí pronájmu jsou náklady na ostatní služby a revize systémů potřebných k provozu, tj. správa 
kotelny, provoz EZS, provoz EPS, provoz VZT, NO apod., které zajišťuje a hradí pronajímatel, popř. 
vlastník objektu město Český Krumlov. 
Nájemce zajistí na vlastní náklad pouze periodické revize vlastního zařízení a průběžný servis 
převzatého vybavení. 

Případné další služby sjedná nájemce svým jménem přímo s dodavateli těchto služeb (např. odvoz 
odpadu). 

Ze strany pronajímatele jsou tyto požadavky na celoroční provoz: 

a) Nájemce bude respektovat charakter pronajímaných prostor, které jsou kulturní památkou. 

Možnosti spolupráce nájemce s Kláštery Český Krumlov: 

• možnost zapojení do programových činností Klášterů, např. vícedenní pronájmy pro 
kulturní a společenské akce, workshopy, skupinové workshopy, teambuildingové aktivity 
 
 
 
 
 
 

 



C) PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

1) Kriteria VŘ pro obě varianty: 
a) Popis podnikatelského záměru a představa provozu v pronajatých prostorách 

(podnikatelský záměr, předmět podnikání)    
b) výše nabízeného ročního nájemného bez DPH s tím, že plátcům DPH bude k nájemnému 

účtována DPH v zákonem stanovené výši; nájemné bude každoročně valorizováno ve výši 
průměrné roční míry inflace  

c) bonita nájemce – dosavadní praxe v oboru či jiném druhu podnikání, reference   
 

2) Další podmínky pro obě varianty: 
a) uchazeč předloží písemnou nabídku, ve které budou uvedeny: 

I. Skutečnosti uvedené v bodech 1, a) – c). 
II. Jeho plná identifikace: jméno, příjmení, sídlo, IČO (u podnikající fyzické osoby), nebo 

název, sídlo, IČO, označení osoby, která právnickou osobu zastupuje podle obecných 
předpisů (u právnické osoby). 

III. Doba nájmu; pokud nebude doba nájmu uvedena, bude se předpokládat, že se jedná 
o nájem na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let.  

 
b) dále uchazeč předloží: 

I. výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění, 
II. pokud je plátcem DPH, předloží údaje o registraci plátcem DPH, 

III. čestné prohlášení, že nemá vůči městu Český Krumlov žádné závazky po lhůtě 
splatnosti, 

 
c) nabízená výše ročního nájemného již obsahuje nájemné za vybavení prostor – movitého 

majetku. Udržování, opravy a obnova movitého majetku je povinností nájemce. Drobný 
movitý majetek bude po ukončení životnosti vyřazen z evidence majetku pronajímatele a 
pořízení potřebného drobného majetku je dále na nájemci. 
 

d) nutné úpravy předmětu nájmu či případnou změnu užívání provede nájemce na své náklady  
s podmínkou dodržení všech obecně závazných předpisů (hygienické, bezpečnostní, 
památková péče), vždy s předchozím písemným souhlasem pronajímatele 
 

e) nájemce bude mimo nájemné dále hradit náklady na služby spojené s užíváním prostor 
(elektřina, vodné, stočné, spotřeba plynu, popř. tepla, odvoz odpadu), 
 

f) součástí smlouvy je závazek nájemce složit kauci (jistotu) ve výši čtvrtletního nájemného na 
účet pronajímatele 
 

g) nájem možný cca od 1. dubna 2023 v závistosti na ukončení výběrového řízení 
 

h) podáním přihlášky do výběrového řízení nevzniká nárok na uzavření nájemní smlouvy a ani 
nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. 
 

i) Pronajímatel prohlašuje, že vlastník nemovitostí, ve kterých se nachází předmět této nájemní 
smlouvy, má v úmyslu založit novou právnickou osobu za účelem správy a užívání těchto 
nemovitostí. Pokud takováto právnická osoba vznikne, tak se pronajímatel zavazuje převést 
veškerá práva a povinnosti z této nájemní smlouvy na ni ve smyslu § 1895 OZ a násl. 

 

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené „Výběrové řízení – Kláštery K2 - 
nerozlepovat” zasílejte na adresu: Městské divadlo Český Krumlov, Horní Brána 2, 381 01 Český 
Krumlov, nejpozději do 22. 3. 2023.  

Městské divadlo Český Krumlov si vyhrazuje právo vybrat vyhovující variantu pronájmu a vybrat 
nájemce, nebo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit. 

Bližší informace podá Jan Vozábal, tel.: 602 331 162, e-mail: info@divadlock.cz  



Prohlídka prostorje možná ve dnech 22. 2. a 24. 2. 2023 od 8.00 do 16.00 hodin po předchozí 
telefonické domluvě. 

 

 

V Českém Krumlově, 15. 2. 2023 

 

Jan Vozábal, ředitel 

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, o.p.s. 

se sídlem Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov 

IČ: 65006267, DIČ: CZ65006267 

Tel.: 602 331 162, e-mail: info@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz 

ID DS: dg7nefq 

Bankovní spojení: Oberbank, č.ú. 2031134545/8040 

Registrace: Krajský soud v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O 
vložka 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
Gastronomické služby - Plány (půdorysy) jednotlivých prostor s popisem a výměrou 

Pozn.: společné prostory bude užívat pronajímatel jako přístup do technických místností a na 
půdu. 

1 NP - modrým obrysem vyznačené plochy nejsou předmětem pronájmu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2 Městské divalo Pozn.

1.NP název m2 kavárna dvoreček přípravna sklady

zázemí 

další WC společné

K2-1-001a chodba, schodiště 24,92 společné 24,92

K2-1-001b chodba 17,26 17,26

K2-1-002 pekárna 36,09 36,09

K2-1-003 pekárna 5,85 5,85

K2-1-004 kavárna 15,75 15,75

K2-1-005 kavárna 15,82 15,82

K2-1-006 kavárna 34,36 34,36

K2-1-007 kavárna 22,45 22,45

K2-1-008 chodba 11,74 11,74

K2-1-009 přípravna občerstv. 11,26 11,26

K2-1-010 přípravna občerstv. 11,72 11,72

K2-1-011 přípravna občerstv. 9,42 9,42

K2-1-012 chodba 1,84 1,84

K2-1-013a WC pro zaměstnance 1,77 1,77

K2-1-013b šatna zaměstnanci 6,37 6,37

K2-1-013c sprcha pro zaměstnance 1,14 1,14

K2-1-014 manipulační prostor - sklad 13,41 13,41

K2-1-015 sklad 13,37 13,37

K2-1-016 sklad 15,32 15,32

K2-1-018 úklidová komora 5,47 společné 5,47

K2-1-021 WC předsíň 3,67 3,67

K2-1-022 WC muži 3,44 3,44

K2-1-023 WC předsíň 2,77 2,77

K2-1-024 WC ženy 1,52 1,52

K2-1-025 WC hygienická kabina 4,18 4,18

K2-1-026 zázemí dvoreček - terasa 14,53 14,53

K2-1-027 odpady 4,06 4,06

nečísl. dvoreček - letní terasa 112 112

celkem 421,5 130,32 112 46,93 42,1 44,18 15,58 30,39



Příloha č. 2 
Ubytovací služby - Plány (půdorysy) jednotlivých prostor s popisem a výměrou 

Pozn.: společné prostory bude užívat pronajímatel jako přístup do technických místností a na 
půdu. 

2. NP - červeným a modrým obrysem vyznačené plochy nejsou předmětem pronájmu 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 
Gastronomické služby - Soupis pronajímaných věcí movitých 

Bude předložena na vyžádání, nebo při prohlídce prostor 

 

Příloha č. 4 
Ubytovací služby - Soupis pronajímaných věcí movitých 

Bude předložena na vyžádání, nebo při prohlídce prostor 

 

K2 Městské divadlo Pozn.

2.NP název m2 ubytování zázemí společné

K2-2-003 výstavní sál 15,25 nový pokoj 15,25

K2-2-004 výstavní sál 15,8 nový pokoj 15,8

K2-2-005 předsíň 3,51 společné 3,51

K2-2-006 noční místnost 11,06 pokoj 1 11,06

K2-2-008 denní místnost 23,88 pokoj 1 23,88

K2-2-010 denní místnost 35,62 pokoj 2 35,62

K2-2-015 denní místnost 36,18 pokoj 3 36,18

K2-2-016 předsíň 6,14 pokoj 4 6,14

K2-2-017 koupelna 5,34 pokoj 4 5,34

K2-2-018 denní místnost 22,38 pokoj 4 22,38

K2-2-020 schodiště 13,16 společné 13,16

K2-2-021 předsíň 9,76 pokoj 5 9,76

K2-2-023 denní místnost 12,05 pokoj 5 12,05

K2-2-024 noční místnost 14,5 pokoj 5 14,5

K2-2-025 úklidová  komora 0,83 zázemí 0,83

K2-2-026 úklidová  komora 1,02 zázemí 1,02

K2-2-027 pavlač 9,24 zázemí 9,24

K2-2-028 chodba 24,14 zázemí 24,14

K2-2-030 chodba 8,75 zázemí 8,75

K2-2-031 úklidová komora 1,04 zázemí 1,04

celkem 269,65 207,96 45,02 16,67


