
 

 

  

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ 

SOUTĚŽI  

„O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní 

smlouvy na restauraci a občerstvovací stánek 

v areálu Botanické zahrady Praha“  



1.    KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název: Botanická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

 („Botanická zahrada Praha“ nebo „Vyhlašovatel“) 

Zástupce:  Bc. Bohumil Černý, ředitel 

Sídlo:   Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 

IČO:   00064572 

DIČ:   CZ00064572 

1.2. KONTAKTNÍ OSOBY VYHLAŠOVATELE 

                Kontaktní osoby jsou:  

 

Štěpánka Šebková, e-mail: stepanka.sebkova@botanicka.cz, tel.: +420 777 219 943 

Veronika Hodinová, e-mail: veronika.hodinova@botanicka.cz, tel.: +420 730 575 988 

  

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI 

Tato výzva k podání nabídky („Výzva“) byla vypracována pro účely podání nabídky 

účastníky, kteří mají zájem se účastnit veřejné soutěže s názvem „O nejvhodnější návrh na 

uzavření pachtovní smlouvy na restauraci a občerstvovací stánek“ („Veřejná soutěž“). 

V případě této Veřejné soutěže se jedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu 

§ 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“).  

Veřejná soutěž není realizována v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Veškeré odkazy na zákon uvedené v této 

výzvě jsou užívány pouze analogicky.  

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

Předmětem Veřejné soutěže je uzavření pachtovní smlouvy s vítězem soutěže, jejímž účelem 

je zajištění provozování restaurace a občerstvovacího stánku v areálu Botanické zahrady 

Praha (dále jen „restaurace“ a „stánek“) a zajišťování stravovacích potřeb pro návštěvníky a 

zaměstnance Botanické zahrady Praha za současného dodržení podmínek stanovených 

vyhlašovatelem v této Výzvě.  

4. PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY 

4.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu pachtovní 

smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy („Návrh smlouvy“).  

Účastník předloží v nabídce jedno vyhotovení Návrhu smlouvy, které bude podepsáno 

osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Účastníci nejsou oprávněni měnit a doplňovat 

závazný text Návrhu smlouvy. Účastníka, který změní či jinak doplní závazný text Návrhu 

smlouvy, Vyhlašovatel vyloučí z další účasti v nabídkovém řízení.  
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4.2. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY  

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Vítězný účastník je 

povinen zahájit zkušební provoz restaurace pro zaměstnance a návštěvníky Botanické 

zahrady Praha nejpozději do 14 dní od předání předmětu pachtu a plný provoz do 30 dní od 

předání předmětu pachtu. U občerstvovacího stánku je vítězný účastník povinen zahájit plný 

provoz měsícem duben 2023.  

5. KVALIFIKACE 

5.1. OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE 

Kvalifikovaným pro plnění obchodní soutěže je účastník, který prokáže splnění: 

a) základní způsobilosti analogicky dle § 74 ZZVZ 

b) profesní způsobilosti analogicky dle § 77 ZZVZ 

c) technické kvalifikace analogicky dle § 79 ZZVZ 

5.2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

5.2.1. Způsobilý není účastník, který:  

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 

země sídla účastníka. 

5.2.2. Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České 

republice předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů k bodu 5.2.1. písm. a) této Výzvy,  

Je-li účastníkem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 

a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka 

právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

účastníka. 

b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 5.2.1. písm. b) této Výzvy, 

c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 5.2.1. písm. b) této 

Výzvy, 



d) písemným čestným prohlášením ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 

5.2.1. písm. c) této Výzvy, 

e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 5.2.1. písm. 

d) této Výzvy, 

f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. 

5.3. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží: 

a) vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné soutěže, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Účastník musí doložit živnostenská 

oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 

předpisů, Hostinská činnost. 

5.4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

Technickou kvalifikaci splní účastník, který prokáže zkušenost s poskytováním 

gastronomických služeb, a to v rozsahu alespoň dvou významných služeb obdobného 

předmětu plnění (stravovací provoz, tzn. příprava a podávání hlavních jídel minimálně 5 dní 

v týdnu), přičemž alespoň jedna služba musí splňovat minimální kapacitu provozovny 50 

míst, přičemž se jedná o místa k sezení určená ke stravování a k pravidelnému 

každodennímu využívání (nezapočítávají se letní terasy, příležitostně otevírané salónky nebo 

boxy, sály, bary či jiné příležitostně otevírané prostory) nebo zajištění stravovací služby pro 

minimálně 150 osob za den, přičemž tato služba byla provozovaná po dobu nejméně 24 

měsíců a to za poslední 3 roky před zahájením veřejné soutěže.  

Technickou kvalifikace prokáže účastník, který předložením seznam významných zakázek v 

rozsahu minimálně jedné strany A4, který bude zahrnovat: 

• základní popis provozovaných služeb, z něhož bude vyplývat, zda byly splněny výše 

uvedené požadavky, včetně uvedení přesného období provozu; 

• dobu poskytnutí:  

• kontaktní osobu pro ověření skutečností; 

• přesnou adresu a název provozovny; 

• fotografie prostorů provozovny (jídelny a kuchyně); 

• doložení prosté kopie o prokázání splnění požadavků HACCP pro provozovnu s 

minimální kapacitou 50 míst k sezení uvnitř provozovny nebo pro provozovnu pro 

zajištění stravovací služby pro minimálně 150 osob za den. 

Vyhlašovatel dále požaduje prokázání splnění následující technické kvalifikace u klíčových 

osob, které budou pro účastníka zajišťovat provoz restaurace:  



•    osoba odpovědná za provoz gastronomických služeb – vedoucí provozu (provozní) 

– minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a minimálně 4 roky praxe v této 

pozici v gastronomickém oboru; 

•    šéfkuchař – výuční list nebo středoškolské vzdělání s maturitou v gastronomickém 

oboru (např. obor kuchař – číšník či absolvent hotelové školy) a minimálně 10 let 

zkušenost v profesi kuchař, z toho minimálně 3 roky na pozici vedoucího kuchaře. 

U těchto osob účastník předloží prostou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní 

vysvědčení či vysokoškolský diplom nebo výuční list) a profesní životopis dokládající 

splnění výše uvedených požadavků. 

Dále účastník předloží čestné prohlášení, že bude dodržovat požadavky na ekologický 

provoz restaurace, zejm. nebudou používat jednorázové plastové nádobí, nápoje 

v nevratných obalech.  

Dále účastník předloží kopii pojistného certifikátu nebo smlouvy o pojištění odpovědnosti za 

škodu/újmu na částku minimálně ve výši limitů pojistného plnění 20 000 000 Kč za jednu 

škodu a 40 000 000 Kč za všechny škody vzniklé v průběhu jednoho pojistného roku. 

5.5. FORMA DOKLADŮ 

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci v nabídkách v kopiích. Před uzavřením smlouvy 

vyhlašovatel odešle vybranému účastníkovi výzvu k předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici. Doklady 

prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, 

musí být přeloženy do českého jazyka. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní 

způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 

3 měsíců přede dnem podání nabídky.  

5.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE 

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 

výjimkou zápisu do obchodního rejstříku požadované vyhlašovatelem prostřednictvím 

jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen vyhlašovateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění zápisu do obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti  

d)     písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění obchodní soutěže 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění 

obchodní soutěže, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

účastníka. 

6. FORMÁLNÍ ÚPRAVA, STRUKTURA A OBSAH NABÍDKY 

Vyhlašovatel doporučuje následující řazení nabídky:  

a) Nabídka bude účastníkem předložena v této struktuře: 

• Úvodní strana  

Název veřejné soutěže, identifikační údaje účastníka, identifikační údaje 

vyhlašovatele.  



• Obsah 

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného 

členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.  

• Všeobecné údaje o účastníkovi  

Název účastníka, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů 

statutárního orgánu společnosti, kontaktní údaje účastníka (telefon, ID datové 

schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně 

písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke 

komunikaci s vyhlašovatelem v rámci tohoto zadávacího řízení. 

• Krycí list nabídky 

• Kvalifikace 

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 5 této Výzvy, včetně čestného 

prohlášení.   

• Nabízené plnění – jídelní lístek 

Stálé menu + vzorové polední menu na 5 dní – pouze pro restauraci 

• Smlouva 

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka. 

b) Obálka s nabídkou bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce. 

Obálka musí být v levém horním rohu nadepsána poštovní adresou účastníka, na kterou 

je možné v případě opožděného podání nabídky zaslat oznámení o doručení nabídky po 

uplynutí lhůty k podání nabídek. Uprostřed obálky bude nápis „NABÍDKA – O 

nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci a občerstvovací 

stánek“ a „NEOTEVÍRAT“.  

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 16.2.2023 do 10:00 

hod. Na nabídky podané po skončení této lhůty se bude nahlížet, jako by nebyly podány. 

Nabídku podanou po skončení lhůty pro podání nabídky Vyhlašovatel neotevírá a 

neotevřená obálka se stává součástí spisu Veřejná soutěž. 

Účastníci jsou povinni doručit nabídky ve stanovené lhůtě na adresu sídla Vyhlašovatele, 

uvedenou v bodě 1.1 této Výzvy, a to prostřednictvím recepce. Provozní doba sekretariátu je 

po – pá od 9.00 do 15.00. Doručení nabídky jiným způsobem se nepovažuje za řádné 

doručení a je důvodem pro nezařazení nabídky do Veřejné soutěže.   

8. ZÁVAZNOST NABÍDKY 

Vyhlašovatel stanovuje, že Účastníkem podaná nabídka je v souladu s § 1776 odst. 1 OZ 

závazná, tj. po lhůtě pro podání nabídky uvedené v čl. 7 této Výzvy, již nelze nabídku odvolat 

či změnit. 

9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

Otevírání obálek s nabídkami bude konáno veřejně, tj. za účasti zástupců účastníků, v sídle 

Vyhlašovatele, uvedeném v bodě 1.1 této Výzvy, dne 16.2.2023 v 10:15 hod.  



10. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení návrhů bude provádět hodnotící komise sestavená za tímto účelem 

Vyhlašovatelem, a to na základě ekonomické výhodnosti nabídek, dle následujících dílčích 

hodnotících kritérií: 

a) Cena měsíčního nájmu 75 % - restaurace + občerstvovací stánek 

b) Úroveň navrženého menu – pouze v restauraci (stálé menu, vzorové denní nabídky 

na 5 dní a nápojový lístek) 25 %  

 
a) Dílčí hodnotící kritérium výše nájmu bude hodnoceno následujícím způsobem: 

Návrh s nejvyšší hodnotou pachtovného za 1 kalendářní měsíc bez DPH získá hodnocení 75 

bodů. Ostatní hodnocené návrhy získají takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 

čísla 75 a poměru hodnoty pachtovného k nejvyšší hodnotě pachtovného (viz vzorec níže).  

             

   Hodnota nabídky 

Počet bodů kritéria = 75 * _________________________________ 

   Hodnota nejvýhodnější 

 

 
b) Dílčí hodnotící kritérium úroveň navrženého menu bude hodnoceno následujícím 

způsobem: 

Hodnotící komise bude hodnotit nabídky účastníků, jako kolektivní orgán, přičemž v rámci 

tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude účastníkovi přidělen maximální počet 25 bodů.  

Hodnocení celkové úrovně navrženého menu bude posuzováno v rámci následujících 

specifikací.  

Účastník předloží: 

• jídelní lístek restaurace, který bude sestaven na hlavní sezónu (konkrétně na měsíce 

květen–říjen)  

o sestávající ze stálé nabídky jídel a  

o příkladu denní nabídky jídel na pět dní a  

o nápojového lístku.  

Nápojový a jídelní lístek bude vycházet z momentálních podmínek hlavního partnerství, tj. 

Bidfood Czech Republic (zmrzliny).  

Hodnocení navrženého menu s předloženými vzorovými pokrmy  

U lístku bude vyhodnoceno: 

- Dodržení zadaného konceptu 

- Nápaditost 

- Pestrost 

- Vhodnost použitých surovin, s upřednostněním domácí produkce  

- Kvalita použitých surovin vztažena k ceně pokrmu  

- Celkový estetický dojem 

U všech jídel bude uvedena hmotnost, základní složení (u masových pokrmů konkrétní 

druh použitého masa) a cena, která však nebude součástí hodnocení, pouze předmětem 

posouzení její výše k navrhované kvalitě a složení (VZOR: 170g Flank steak s farmářskými 

bramborami, zeleninová obloha (steak z hovězího pupku, brambory, slanina, smažená 



cibulka, čerstvá krájená salátová okurka, nakládaná krájená kapie, čerstvé krájené cherry 

rajče 2 ks) 175,- Kč).  

V jídelníčku budou označeny pokrmy, které jsou bezlepkové, bezlaktózové, veganské a 

vegetariánské.  

U nápojů bude k ceně uvedena i měrná jednotka (u koktejlů, smoothie bude uvedeno i 

složení).  

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejvhodněji zohlední požadavky Vyhlašovatele 

uvedené v gastronomickém konceptu, nabídne pestré a nápadité složení jídelního lístku 

s ohledem na charakter provozované restaurace, jakožto rodinné. V rámci jídelního lístku 

pak bude pestrost potravin hodnocena s ohledem na využití širokého spektra potravin, jak 

čerstvých, tak mražených, sušených či jinak upravených.  

Vyhlašovatel bude hodnotit jídelní lístek s předloženými vzorovými pokrmy jako celek. 

Celkový počet bodů pak bude výsledkem míry naplnění požadavků vyhlašovatele.  

 

Účastník dále z navrženého jídelního lístku restaurace vybere: 

• ze stálé nabídky 3 hlavní jídla (1 masové, 1 vegetariánské, 1 veganské) – 

maximální přidělený počet bodů za hlavní jídla 15 bodů 

• ze stálé nabídky 1 polévku - maximální přidělený počet bodů za polévky 5 bodů 

• z jídelního lístku 1 dezert vlastní výroby – maximální přidělený počet bodů za 

dezert 5 bodů  

 

U všech vybraných jídel, polévek a dezertu účastník přesně specifikuje použité suroviny. 

Vzhledem k tomu, že se hodnotí kvalita použitých surovin je nutné každou použitou surovinu 

konkrétně popsat: uvádět nejen druh použitého masa – např. hovězí roštěná, jehněčí kotleta, 

ale např. u mletého masa uvést i poměry – (např. hovězí krk a vepřová plec v poměru 1:1), u 

ryb uvést konkrétní druh ryby a také zda bude pokrm z mražených nebo čerstvých ryb, u vína 

nebo brandy bude uvedena konkrétní použitá značka, u smetany zda se jedná o zakysanou 

smetanu nebo sladkou a % tuku, u mléka také % tuku, u bylinek a hub zda se jedná o čerstvé, 

sušené nebo mražené, u zeleniny bude rozepsaná zelenina konkrétně – např. červená kapie, 

cherry rajče, u rýže přesně specifikovaný jaký druh rýže bude použit, u mouky taktéž, u sýrů 

bude uvedeno o jakou značku sýru se jedná z jakého je mléka - kravské, ovčí, buvolí a % tuku, 

u ovoce a zeleniny též uvést konkrétní ovoce nebo zeleninu a zda bude použito mražené nebo 

čerstvé, u ořechů uvést druh ořechů (para, kešu, apod.), jaké oleje budou použity 

(slunečnicový, řepkový, olivový…), u olejů uvést zda se jedná o panenský, rafinovaný, směs 

atd., nutno takto popsat všechny použité suroviny.  

 

Celkový počet bodů za všechna jídla bude následně sečten. Počet přidělených bodů vyjadřuje 

míru kvality předložených jídel ve vztahu k celkovému konceptu restaurace. Vyhlašovatel 

bude hodnotit každou skupinu jídel samostatně s ohledem na míru naplnění jeho požadavků. 

 

Počet bodů za dílčí hodnotící kritérium b) bude určen následovně: 

Komise sečte počet bodů přidělených v rámci tohoto kritéria a bude postupovat dle 

následujícího vzorce (jako nejvýhodnější nabídka je považována nabídka s nejvyšším počtem 

bodů): 

   Hodnota nabídky 

Počet bodů kritéria = 25 * _________________________________ 

   Hodnota nejvýhodnější 



 

Jako vítězný bude vybrán návrh, který v součtu jednotlivých dílčích kritérií obdrží 

nejvyšší počet bodů. Maximální počet bodů vítězného účastníka je 100 bodů. 

 

11. OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

Vyhlašovatel zveřejní výsledky Veřejné soutěže stejným způsobem jako tuto Výzvu, a to 

nejpozději do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.  

12. DOTAZY K PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

V případě nutnosti upřesnění skutečností a informací uvedených v této Výzvě a jejích 

přílohách jsou účastníci oprávněni zaslat Vyhlašovateli dotazy, avšak nejpozději do 

9.2.2023. 

Dotazy mohou být Vyhlašovateli zasílány elektronickou poštou (např. emailem i bez 

zaručeného elektronického podpisu), a to kontaktním osobám uvedeným v bodu 1.2 této 

Výzvy. 

Vyhlašovatel za účelem dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti, nediskriminace a 

rovného zacházení s účastníky v rámci Veřejné soutěže stanoví, že odpověď na dotazy bude 

uveřejněna stejným způsobem jako tato Výzva bez identifikace tazatele. 

Vyhlašovatel může rovněž poskytnout dodatečné informace v případě, že v průběhu Veřejné 

soutěže shledá nutnost doplnění, úpravy, opravy chyby nebo opomenutí v této Výzvě a/nebo 

jejích přílohách, a to kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek.   

13. PROHLÍDKA PŘEDMĚTU PACHTU 

Prohlídky předmětu pachtu se uskuteční dne 2.2.2022 od 10.00 hodin. Sraz zájemců 

u západního vstupu do Botanické zahrady Praha (ulice Trojská). Kontaktní osoba pro účely 

prohlídky předmětu pachtu je:  

Štěpánka Šebková, e-mail: stepanka.sebkova@botanicka.cz, tel.: +420 777 219 943 

14. PRÁVA A VÝHRADY VYHLAŠOVATELE 

Vyhlašovatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k Veřejné soutěži a stanoví 

následující výhrady: 

a) na Veřejnou soutěž se neaplikují ustanovení ZZVZ; 

b) Vyhlašovatel stanovuje lhůtu 60 dnů, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami 

(tzv. zadávací lhůta). Tato zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro 

podání nabídek; 

c) právo až do uplynutí lhůty pro podání nabídek změnit podmínky Veřejné soutěže, 

přičemž tuto změnu uveřejní stejným způsobem, jako tuto Výzvu; 

d) právo nevracet účastníkům podané nabídky; 

e) právo odmítnou všechny nabídky podané ve Veřejné soutěži; 

f) právo zrušit Veřejnou soutěž kdykoliv do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným 

účastníkem, a to i bez udání důvodu; 

mailto:stepanka.sebkova


g) Účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojené s jejich účastí 

ve Veřejné soutěži, včetně přípravy a podání nabídky, dalších žádostí, návrhů 

apod. Vyhlašovatel nebude v souvislosti s Veřejnou soutěží poskytovat žádné soutěžní 

ceny ani jiné platby účastníkům spojené s jejich účastí v řízení; 

h) Vyhlašovatel upozorňuje, že samotné podání nabídky nezakládá právní nárok účastníka 

na uzavření Smlouvy s Vyhlašovatelem. V případě, že v souladu s touto Výzvou 

nedojde k uzavření Smlouvy s účastníkem, jenž nebyl vyloučen z účasti ve Veřejné 

soutěži a jehož nabídka obsahovala nejvyšší hodnotu celkového Finančního plnění, 

nebude mít tento vůči Vyhlašovateli nárok na jakoukoli platbu, či náhradu škody nebo 

nemajetkové újmy z jakéhokoli důvodu;  

i) podáním nabídky účastníci bezpodmínečně stvrzují, že bezvýhradně přijímají veškeré 

podmínky této Veřejné soutěže; 

j) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace předložené účastníkem 

v jeho nabídce. 

15. OSTATNÍ 

15.1. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi Vyhlašovatelem 

a účastníky týkající se záležitostí souvisejících s touto Veřejnou soutěží.  

15.2. PŘÍLOHY VÝZVY 

Příloha č. 1 - Návrh pachtovní smlouvy; 

Příloha č. 2 - Gastronomický koncept; 

Příloha č. 3 - Půdorys restaurace; 

Příloha č. 3a - Půdorys občerstvovacího stánku; 

Příloha č. 4 - Popis předmětu pachtu; 

Příloha č. 5 - Soupis vybavení předmětu pachtu (restaurace); 

Příloha č. 6 - Krycí list; 

Příloha č. 7a/7b - Čestné prohlášení 

 

V Praze dne 25.1.2023 

 

 

 

………………………………………………..  

Bc. Bohumil Černý, ředitel  
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