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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC, státní příspěvková organizace 

Vyhlašuje ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) 

 
OBCHODNÍ DVOUKOLOVOU VEŘEJNOU SOUTĚŽ 

Pronájem a provozování prostoru kavárny v budově Muzea umění 
Olomouc, Denisova 824/47, Olomouc 
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PODMÍNKY SOUTĚŽE 
pro zpracování návrhu na uzavření smlouvy v rámci obchodní soutěže zadávané  

dle § 1772 a násl. OZ 
 

1) Vyhlašovatel 
 
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
Denisova 824/47 
771 11 Olomouc 
IČ: 75079950 
(dále jen „vyhlašovatel“) 
 
Pro účely komunikace v průběhu výběrového řízení se stanovuje kontaktní osoba: 
Kateřina Ludvová, e-mail: ludvova@muo.cz, tel.: 773 607 505. 
 

2) Vymezení předmětu soutěže – předmět vyhlášení 
 
Předmětem obchodní veřejné soutěže je uzavření smlouvy s dříve neurčenou osobou 
o nájmu a provozování rekonstruovaných prostor kavárny, která se nachází v budově 
Muzea umění Olomouc, Denisova 47, v Olomouci (dále jen MUO). Předmět nájemní 
smlouvy a specifikace prostor včetně výměr jsou obsaženy v příloze č. 1 – Popis 
předmětu nájmu (dále jen „předmět nájmu“).  
Cílem této obchodní veřejné soutěže je uzavření takové nájemní smlouvy s vítězem 
soutěže, která zajistí provozování kavárny v předmětném objektu jak pro návštěvníky 
MUO, tak i pro širokou veřejnost, za současného dodržení podmínek stanovených 
vyhlašovatelem v těchto soutěžních podmínkách. 

Interiér – stavební úpravy  

- Je zpracováno architektonické řešení stavebních úprav (dispoziční řešení) na základě 
kterého bude do konce roku 2018 vypracován a schválen projekt pro rekonstrukci 
kavárny; 

- vybraný nájemce se bude ve spolupráci s autorem architektonicko-stavebního řešení 
podílet na návrhu a realizaci konečné podoby interiéru rekonstruovaných prostor: na  
základě předloženého gastronomického konceptu (podnikatelského záměru), zajistí 
nájemce vypracování návrhu interiéru kavárny, který předloží k odsouhlasení 
pronajímateli, nejpozději do 30.11.2018. Na základě schváleného návrhu zajistí 
nájemce vypracování projektu interiéru, nejpozději do 30.4.2019; 

- stavební práce na realizaci stavebních úprav proběhnou v období 1.2–31.5.2019. 
Práce na realizaci interiéru v období 1.6.–31.8.2019. Předpokládaný termín pro 
zahájení provozu nově zrekonstruované kavárny je 1.9.2019; 

- nájemce na své náklady nechá vypracovat návrh a projekt interiéru a provede 
realizaci interiéru; vybaví všechny prostory kavárny potřebným mobiliářem, 
osvětlením, kuchyňským vybavením a zařízením pro gastronomický provoz.  
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Provoz 

- celoroční; 

- od pondělí do neděle, případně dle dohody, ve svátek min. od 10:00 do 18:00. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v konkrétním případě a po dohodě s nájemníkem 
provoz kavárny prodloužit či naopak omezit; 

- provoz kavárny, jakož i přilehlých prostor, bude nekuřácký. 
 
3) Požadavky a podmínky vyhlašovatele 

Styl:  

– ve všem konání respektovat prostředí muzea, budovy evidované jako kulturní 
památka; 

– provoz a charakter kavárny musí odpovídat kvalitou služeb místu a charakteru 
činností provozovaných muzeem (kulturně společenské působení); 

– nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí kvalitní provoz (vysoký provozní standard) 
na úrovni odpovídající potřebám profesionálního kulturního zařízení (personál, 
služby, sortiment, kultura oblékání a vystupování personálu); 

– zajištění cateringových služeb pro interní potřeby muzea (obsluha při tiskových 
konferencích, vernisážích, významných návštěvách a ostatních doprovodných 
programech a kulturně společenských aktivitách muzea); 

– vyhlašovatel si vyhrazuje právo konání malých výstav v prostorách horního patra 
kavárny; 

– individuální obsluha u stolu (ne u barového pultu); 

– případné opravy na veškerém provozním zařízení, na které se nevztahují záruční 
podmínky, bude hradit nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem 
kompenzovány; 

– Při podpisu smlouvy bude složena kauce na nájemné ve výši ¼ celkového ročního 
nájemného. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše. 

 
4) Navrhovatel (nájemce) 

Kvalifikační předpoklady uchazeče (právnická či fyzická osoba podnikající): 

– navrhovatel doloží (před podpisem smlouvy) úředně ověřenou kopii živnostenského 
listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku; 

– navrhovatel doloží (před podpisem smlouvy) originál nebo ověřenou kopii výpisu 
z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů; 

– navrhovatel doloží, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení, či 
v posledních 3 letech vůči němu nebyl prohlášen konkurz či povolena reorganizace, a 
to i v případě, že v tomto období byl zájemce v pozici statutárního orgánu nebo byl 
členem statutárního orgánu právnické osoby (lze i čestným prohlášením); 

– Minimálně roční praxe v oboru v předchozích 3 letech – žadatel doloží čestným 
prohlášením včetně referencí a kontaktů.  
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5) Hlavní podmínky nájmu 

Vyhlašovatel požaduje, aby návrh předložený navrhovatelem splňoval následující 
podmínky: 

– nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. září 2019 do 31. srpna 2023, 
tj. na dobu 48 měsíců. Výpovědní lhůta se požaduje v délce 6 měsíců, v případě 
výpovědi bez udání důvodu; 

– požadované měsíční nájemné za pronajímanou plochu kavárny včetně souvisejících 
prostor a movitého majetku činí částku dle dohody (bez energií a služeb). Nájemné 
za kalendářní měsíc je splatné předem, nejpozději do 10. dne daného kalendářního 
měsíce; 

– zálohy na elektrickou energii, vodné a stočné (dodávky vody), topení (teplo), odvoz 
odpadů a telekomunikační služby (telefonní připojení) nejsou v ceně nájmu zahrnuty.  

– Vyhlašovatel bude navrhovateli dodávat služby potřebné k provozování předmětu 
nájmu – teplo, telefonní připojení a dodávky vody. Úhrady za tyto služby hradí 
nájemce pronajímateli měsíčně, dle skutečné spotřeby, na základě vyúčtování 
předloženého vyhlašovatelem; 

– Zálohy na elektrickou energii a odvoz odpadů si nájemce hradí sám na základě jím 
sjednaných smluv s příslušnými poskytovateli těchto služeb; 

– Nájemce na své náklady zařídí denní úklid pronajímaných prostor včetně 
poskytnutých sociálních zařízení; 

– Nájemce pořídí svým jménem a na své náklady vybavení a zařízení, které je nutné 
k provozu a nebude předáno pronajímatelem spolu s předmětem nájmu. 

– Kompletní vybavení a zařízení interiéru a mobiliáře (stoly, židle, slunečníky, zeleň, 
apod.) dodá Navrhovatel a zůstávají jeho majetkem – Navrhovatel předloží, v rámci 
spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace (viz čl. 2, odst. „Interiér 
a stavební úpravy“), seznam strojů a zařízení (zvláště pro vybavení kuchyně a 
gastronomický provoz), se kterými počítá v místě provozu, a jejichž přesné umístění 
bude zapracováno do stavebního projektu, s určením podmínek připojení na rozvody 
technických sítí (voda, kanalizace, elektrická energie, vzduchotechnika, apod.) 

Náležitosti požadované do návrhu smlouvy  

– výše nájemného; 

– výše kauce, která bude sloužit k zajištění plnění veškerých finančních závazků 
nájemce vůči pronajímateli, kterou nájemce složí na účet pronajímatele do 7 dnů od 
uzavření smlouvy; 

– sankce v případě nesplnění povinností obsažených ve smlouvě.   

Struktura návrhu (nabídky navrhovatele) 

Návrh bude předložen v následující struktuře a jednotlivé části návrhu budou označeny 
takto: 
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– úvodní strana – název obchodní soutěže, identifikační údaje vyhlašovatele 
a navrhovatele, kontaktní údaje navrhovatele (telefon, fax, e-mail, adresa), jméno 
a podpis osoby statutárně jednající za navrhovatele; 

- obsah návrhu s uvedením počáteční strany každého oddílu a celkového počtu stran; 
- akceptace podmínek soutěže – viz příloha č. 3; 
- dokumenty prokazující splnění skutečností uvedených v bodu 4; 
- gastronomický koncept; 
- zkušenosti navrhovatele s provozem obdobných zařízení; 

- podepsaný návrh smlouvy - viz příloha č. 4. 

Provedení návrhu 

– navrhovatel předloží návrh v písemné podobě vyhotovený v českém jazyce, stránky 
návrhu budou pevně sešity, zajištěny proti manipulaci a postupně číslovány 
vzrůstající nepřetržitou číselnou řadou. Návrh musí obsahovat prohlášení o celkovém 
počtu stran. Návrh bude předložen v originále a ve dvou kopiích v souladu 
s podmínkami uvedenými v těchto soutěžních podmínkách. Veškeré dokumenty 
vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do 
českého jazyka. 

– návrh bude doručen v řádně uzavřené obálce označené obchodním jménem 
navrhovatele, adresou jeho sídla a nápisem: NEOTEVÍRAT – Obchodní veřejná soutěž 
– Pronájem a provozování kavárny MUO, Denisova 47, Olomouc. 

– návrh předložený navrhovatelem musí obsahovat zejména návrh nájemní smlouvy 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za navrhovatele. Vzor nájemní 
smlouvy tvoří přílohu č. 4, této smlouvy – Vzor nájemní smlouvy. 

– Navrhovatel předloží návrh nájemní smlouvy, gastronomický koncept a popis 
zkušeností s provozem obdobných zařízení rovněž v elektronické podobě na disku 
CD nebo DVD ve formátu MS Office nebo ve formátu kompatibilním. 

 
6) Prohlídky předmětu nájmu, způsob, lhůta a místo pro podávání návrhu 

– Prohlídka předmětu nájmu je možná po předběžné dohodě s kontaktní osobou 
vyhlašovatele v termínech: 9. 8. 2018 a 16. 8. 2018. Sraz zájemců je vždy v 10:00 hod. 
před hlavním vchodem do Muzea umění Olomouc. 

– Lhůta pro podání návrhu počíná běžet dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže na 
internetových stránkách vyhlašovatele a končí dne 27. 8. 2018 v 12:00 hod. 

– Návrhy mohou být doručeny osobně do Muzea umění Olomouc, Denisova 824/47, 
Olomouc, na recepci muzea, v pracovních dnech mezi 08:00 a 17:00 hod, nebo 
zaslány poštou nebo kurýrní službou na adresu MUO. Návrhy musí být doručeny 
vyhlašovateli do konce lhůty pro podání návrhu, pozdě podané návrhy nebudou 
zařazeny do soutěže. Odpovědnost za včasné doručení návrhu nese výhradně 
navrhovatel. 
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7) Výběr vítězného návrhu 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 1, OZ 
z předložených návrhů ten, který mu nejlépe vyhovuje. 

V 1. kole soutěže budou z celkového počtu došlých návrhů vybrány min. 3 návrhy:  
Při výběru návrhů přihlédne vyhlašovatel zejména k těmto skutečnostem: 

- výše nájemného v Kč; 

- kvalita gastronomického konceptu s ohledem na místo provozu v MUO – 
vyhlašovatel upřednostňuje co nejpestřejší sortiment. Hodnotí se kvalita 
gastronomického servisu – rychlost a způsob obsluhy, objednávání, placení apod. 
a kvalita služeb (čistota, úroveň obsluhy, uniformy apod.); 

- zkušenosti navrhovatele s provozem obdobných zařízení (vyžaduje se min. 1) - 
zadavatel upřednostňuje dodavatele s podobným typem gastronomických 
zkušeností a s vysokou úrovní služeb. Vyhrazujeme si právo předložené reference 
ověřit; 

- výše sankce za neplnění povinností stanovených nájemní smlouvou ze strany 
navrhovatele. 

Oznámení výsledků 1. Kola soutěže bude umístěno na internetových stránkách 
vyhlašovatele. Předpokládá se do 31. 8. 2018 v závislosti na průběhu soutěže.  

Ve 2. kole soutěže bude z 3 předložených návrhů vybrán vítězný návrh na základě 
osobní prezentace podnikatelského záměru.  
Vybraní 3 účastníci budou pozvání k prezentaci svého návrhu nejpozději do 7 dnů od 
vyhlášení výsledků 1. kola soutěže, zasláním elektronické výzvy na udaný e-mailový 
kontakt.  
 
8) Ostatní soutěžní podmínky 

– Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit uveřejněné podmínky veřejné obchodní 
soutěže nebo soutěž kdykoli zrušit. Změnu podmínek nebo zrušení soutěže oznámí 
vyhlašovatel na svých internetových stránkách; 

– vyhlašovatel má právo odmítnout všechny předložené návrhy a neuzavřít smlouvu 
s žádným z navrhovatelů; 

– vyhlašovatel si vyhrazuje právo o všech bodech navržených smluv s výjimkou 
navržené výše nájemného s vyhlášeným vítězem obchodní veřejné soutěže dále 
jednat; 

– pokud navrhovatel 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; 

– navrhovatel může svůj návrh doplnit, opravit nebo vzít zpět pouze ve lhůtě pro 
podání návrhu; 

– vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění a upřesnění návrhů; 

– navrhovatel si vyhrazuje právo nevracet navrhovatelům předložené návrhy ani jejich 
části. Veškeré náklady, které navrhovatelům vznikly při přípravě, zpracování a podání 




