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Č.j.:     JMP-2022005-VŘ-prodejna pronájem  

        Ve Vyškově dne 29. dubna 2022  

         

Výzva k podání nabídek 

 

Jihomoravské pivovary, a.s. (dále jen „JMP“) vyhlašují výběrové řízení na pronájem prostor 
k podnikání o nejvyšší nabídkovou cenu nájmu 

Nabídka majetku je uveřejněna na webových stránkách JMP, tj. jihomoravskepivovary.cz, v sekci 
Nabídka prostor k nájmu 

 

1. Informace o nabídce 
 
Předmětem výběrového řízení na pronájem prostor k podnikání je: 
- Prodejna v areálu pivovaru Vyškov vč. kanceláře, sociálního zázemí a skladových prostor 
 
Umístění prostor:  
Vyškov, nám. Čsl. armády 116/4, 1.NP, samostatný vchod z náměstí 
 
Výměra prostor: 
71 m2 
 
Doba nájmu: 
3 roky 
 
Účel nájmu: 
Provoz maloobchodní prodejny 
 
Platba nájemného: 
Měsíčně, vždy nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci, na který je 
nájemné placeno. 
 
Úhrada za služby související s předmětem nájmu: 
Měsíčně, ve shodném termínu jako nájemné, výše úhrady bude dohodnuta podle druhu 
prodávaného zboží a vybavení prodejny.  
 
Jistina:  
Podmínkou vzniku nájmu je složení jistiny ve výši jednoho (1) měsíčního nájmu a částky ve výši 
součtu měsíčních úhrad za služby související s předmětem nájmu dle výše uvedeného odstavce 
před dnem zahájení nájmu. 
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Sleva na nájemném: 
Pronajímatel poskytne nájemci slevu na nájemném ve výši 80% pro první měsíc nájemního vztahu 
za účelem přípravy provozu prodejny, sleva se týká nájemného, nikoli záloh na služby související 
s nájmem. 
 
Další podmínky nájmu: 
- nájemce bere na vědomí, že objekt se nachází v městské památkové zóně a zavazuje se 
respektovat její podmínky. Umístění jakéhokoli předmětu na vnějším plášti budovy či jakékoli 
reklamní a podobné poutače musí být předem schváleny MÚ Vyškov, odpovědnost za toto nese 
plně nájemce 
- nájemce se zaváže po dobu nájmu provádět všechny zákonné revize na zařízeních v prostorách 
nájmu 
- nájemce hradí plně náklady na běžné opravy a údržbu předmětu nájmu, po ukončení nájmu 
předá předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu běžnému užívání a opotřebení 
- nájemce nebude na předmětu nájmu provádět bez souhlasu pronajímatele jakékoli stavební 
úpravy 
- nájemce sjedná pojištění odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout provozováním 
předmětu nájmu, s minimální výší náhrady 1 mil. Kč 
- prodejna nebude sloužit ke skladování a prodeji hořlavého, výbušného, jedovatého nebo jinak 
zdraví nebezpečného zboží, v prodejně nebude skladováno a nabízeno jakékoli zboží, jehož 
skladování, příp. prodej může být vyhodnocen kontrolními orgány jako nelegální  
- provoz prodejny je omezen denně na dobu mezi 7.00 a 22.00 hod., nájemce bere na vědomí, že 
ve 2.NP nad prodejnou jsou umístěny byty 
- nájemce je zodpovědný za vyřízení všech potřebných povolení pro provoz prodejny u příslušných 
orgánů veřejné správy 
- nájemce na své náklady zajišťuje všechny ostatní služby jako odvoz odpadů, úklid pronajatých 
prostor, telekomunikační služby, zabezpečení prodejny apod. 
 
Minimální výše měsíčního nájemného: 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun) bez DPH 
 

2. Identifikace zájemce 
 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které budou 
identifikovány takto: 
- fyzické osoby podnikající - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příp. místa podnikání, IČO, 
datová schránka (je-li zřízena), telefon, email, kopie živnostenského listu, příp. jiného dokladu o 
oprávnění k podnikání, číslo bankovního účtu, 
- právnické osoby – název, sídlo, IČO, DIČO, kopie výpisu z obchodního rejstříku, příp. z jiné 
evidence právnických osob, datová schránka (je-li zřízena), telefon, email, číslo bankovního účtu. 
 

3. Prohlídka nabízeného majetku 
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Prohlídka majetku bude zájemcům umožněna ve dnech 9. května a 12. května 2022 od 9.00 hod. a 
následně od 13.00 hod. Zájemce požádá o prohlídku JMP nejpozději 3 pracovní dny před datem 
prohlídky na email: jaromir.zacek@email.cz nebo v listinné podobě na adrese JMP. 
 
 

4. Nabídka a její náležitosti 
 
Nabídka zájemce musí být předložena v uzavřené obálce, kterou odešle doporučeně na adresu 
JMP tak, aby nabídka byla doručena na adresu JMP nejpozději dne 23. května 2022 do 12.00 hod. 
Později doručené nabídky nebudou do výběrového řízení zařazeny. JMP neručí za případné 
prodlevy doručovatele. 
 
Nabídka musí obsahovat: 
- identifikační údaje zájemce podle bodu 2.  
- nabízenou výši měsíčního nájemného bez DPH v Kč 
- ověřený podpis u fyzické osoby, ověřený podpis oprávněné osoby u právnické osoby 
 
Obálka s nabídkou musí být označena na titulní straně textem: 
 „Nabídka č.j.:  JMP-2022005-VŘ-PRODEJNA PRONÁJEM - NEOTVÍRAT“ 
 
Nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení. 
 
Otvírání obálek se uskuteční dne 23. května 2022 ve 14.00 hod. a je neveřejné. O jeho průběhu 
bude sepsán zápis.  
 

5. Podmínky výběrového řízení 
 
a)  JMP provedou kontrolu náležitostí doručených nabídek, a to: 
- dodržení termínu pro podání nabídky 
- označení obálek s nabídkami a jejich uzavření 
- splnění požadované identifikace zájemců 
V případě administrativního pochybení u identifikace zájemců může hodnotící komise zvážit 
doplnění chybějícího dokumentu. 
 
b)  JMP vyhodnotí doručené nabídky podle jediného kritéria, kterým je výše nabízeného 
měsíčního nájemného.  Nabízené nájemné přitom musí být vyšší než minimální výše měsíčního 
nájemného podle bodu 1. V případě rovnosti nabízených kupních cen od více zájemců rozhoduje 
datum a čas doručení jejich nabídky (preferována je dříve doručená nabídka).  
 
c) JMP vyberou nabídku s nejvyšším měsíčním nájemným a oznámí tuto skutečnost vybranému 
zájemci, ostatní účastníky, jejichž nabídky byly odmítnuty, JMP vyrozumí emailem. 
Výše nájemného je sjednána dohodou podle zákona 526/1990 Sb. zákon o cenách ve znění podle 
pozdějších předpisů. Výše nájemného bude každoročně upraveno od 1. dubna každého roku o 
úroveň inflace za uplynulý rok podle údaje zveřejněného ČSÚ. Novou úroveň nájemného oznámí 
JMP nájemci nejpozději do 10. března každého kalendářního roku pod dobu trvání nájmu. 
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d) JMP si vyhrazují právo odmítnout všechny nabídky, které nebudou doručeny v termínu podle 
bodu 4., dále všechny nabídky, které nebudou splňovat některou podmínku podle bodů 5.a) a 5.b).  
 
e) JMP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 
 
g) JMP vyřadí nabídky zájemců, kteří nemají ke dni otevírání obálek uhrazeny všechny závazky vůči 
JMP.  
 

6. Kontaktní údaje 
Kontaktní osobou JMP ve věci prodeje majetku je předseda představenstva JMP Ing. Jaromír 
Žáček, tel. +420739497149, email: jaromir.zacek@email.cz. 
 
 
 
    
        Ing. Jaromír Žáček 
 
 

 
 
 

  

mailto:jaromir.zacek@email.cz

		2022-04-29T21:17:12+0200
	Ing. Jaromír Žáček




