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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  České Budějovice 

zveřejňuje 

prostřednictvím spol. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. a v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích ve znění platných změn a doplňků 

z á m ě r  p r o n á j m u  
prostoru sloužícího podnikání 

ulice a č. or.:  Lidická tř. 2110, 370 01 České Budějovice, objekt je součástí 

parcely č. 283 v k. ú. České Budějovice 7 - jedná se o pronájem 

prostoru kina včetně kavárny 

plocha celkem: kino se zázemím – 616 m2 

Podmínky:   

- Prostor sloužící podnikání bude pronajat na dobu určitou 7 let s valorizační doložkou za 

měsíční nájemné dle výše nabídky.  

- Budoucí nájemce před uzavřením nájemní smlouvy složí jistinu ve výši tří nájmů. 

- Zabezpečení promítání minimálně 5 dní/týden – kombinace žánrové a komerční 

produkce – zpracovat základní promítací program. 

- Zabezpečení provozu občerstvení (kavárny), úklidu a údržby prostor vč. sociálního 

zázemí s příslušným oprávněním pro tuto činnost. 

- Provoz kina bude probíhat na promítací audio a video technologii v majetku statutárního 

města České Budějovice. 

- Nájemce bude povinen hradit veškeré náklady související s provozem zejména: vodné, 

stočné, poplatky za energii a paliva, odvoz odpadů včetně nájmu za odpadní nádoby, 

deratizace, desinfekce, rozhlasové a televizní poplatky, poplatky za užití autorských 

práv v rámci své podnikatelské činnosti. 

- Nájemce pořídí svým jménem a na své náklady vybavení a zařízení, které bude nutné 

k provozu dle podnikatelského záměru a nebude předané pronajímatelem spolu 

s předmětem nájmu.  

- Nájemce hradí náklady spojené s běžným udržováním a opravami nebytových prostor 

po vzájemné dohodě.  

- Nájemce je bez zbytečného odkladu povinen oznámit pronajímateli potřebu oprav, které 

má zadavatel provést a umožnit provedení těchto oprav.  

- Nájemce je povinen uzavřít na své náklady pojistku vlastních věcí movitých umístěných 

v předmětu nájmu a dále bude povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou svým provozem třetím osobám a pronajímateli. 

- Nájemce umožní realizovat v předmětu nájmu nejmenované akce dle požadavku 

pronajímatele statutárního města České Budějovice. 

- Nájemce není oprávněn prostory dále poskytnout třetí straně pro konání jiných akcí než 

kulturních a společenských bez předchozího souhlasu pronajímatele. 

- Zahájení provozu kina a kavárny nejpozději od 1. 9. 2022. 

Hodnotící kritérium:  

- výše měsíčního nájemného – 50% 

- podnikatelský záměr dle přílohy č. 1 (koncepce využití prostoru včetně finančního 

plánu) – 50% 
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koncepce bude obsahovat návrh programového rozložení s ohledem na: 

 již nabízené služby multikin 

 podporu místních komunit 

 vyváženost žánrové a komerční produkce 

 koncept provozu kavárny a doprovodného programu 

 přístupnost kina všem obyvatelům města 

Adresa pro podání přihlášky: 

Písemné přihlášky do výběrového řízení se předkládají výhradně DOPORUČENĚ POŠTOU 

na adresu spol. SPRÁVA DOMŮ s.r.o., se sídlem Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice 

v termínu do 15. 6. 2022 (rozhodující je razítko pošty) v zalepené obálce, označené heslem 

„Lidická tř. 2110 – kino Kotva – výběrové řízení“. Na zadní straně obálky bude uvedena 

adresa žadatele. 

Po vyhodnocení došlých a zaevidovaných nabídek se předloží materiál do jednání rady města, 

která rozhodne o právu nájmu. 

Přihláška musí obsahovat: 

- podnikatelský záměr dle přílohy č. 1 (koncepce využití prostoru včetně 

finančního plánu) 

- reference žadatele 

- nabídnutou výši měsíčního nájmu 

- souhlas uchazeče s podmínkami záměru pronájmu 

- výpis z registru živnostenské podnikání, výpis z veřejného rejstříku 

- potvrzení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu České Budějovice 

Bližší informace: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., čís. tel. 602 154 678 – p. Kučerová 

Toto oznámení bude zveřejněno do termínu podání přihlášek na úřední desce magistrátu města, 

internetových stránkách města www.c-budejovice.cz a na internetových stránkách spol. 

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. www.sdcb.cz.  

Rada města České Budějovice si vyhrazuje právo zrušení této soutěže. 

V Č. Budějovicích dne 31. 5. 2022                                                

Mgr. Petr Šindelář 

jednatel společnosti 

  

http://www.c-budejovice.cz/
http://www.sdcb.cz/
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Příloha č. 1  

Předmět nájmu bude využíván jako kino a kavárna v celoročním provozu: 

1. Filmová představení – v kině by se mělo promítat cca 26 představení týdně, tzn. 

1 300 představení ročně, představení by měla být uvedena v následujících tematických 

okruzích: 

HIT 1,2,3 – atraktivní filmové novinky  

DĚTI 1,2 – atraktivní filmové dětské a rodinné filmy a pohádky 

TÉMA – filmy pro skupiny seniorů, filmy z filmového klubu, dokumenty z historie a 

z oblasti přírody, cestopisy apod.  

ŠKOLA – filmy, dokumenty a představení připravené na základě dohody s řediteli 

základních a mateřských škol 

Příklad plánovaného programového schématu: 

Základní promítací 

program 

Začátky představení 

10:00 14:00 15:00 17:00 20:00 22:00 

Pondělí             

Úterý             

Středa             

Čtvrtek             

Pátek             

Sobota             

Neděle             

 

2. Provoz kavárny, která je součástí kina Kotva, by měla mít otevírací dobu min. od 

13.00 hod. do 23.00 hod. každý den v týdnu. Přes léto je možné využít pro posezení 

přilehlý pozemek.  

 

3. Ostatní služby 

 

Provoz kina a kavárny budou průběžně využívány pro pořádání přednášek, firemních 

akcí a prezentací. Dále promítání sportovních přenosů nebo koncertů a budou vhodně 

doplňovat stávající služby. 
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4. Ekonomika provozu 

Výnosy: 

Okruh promítání HIT 1,2,3 DĚTI TÉMA ŠKOLA 

Vstupné         

Kapacita sálu         

Průměrná obsazenost         

Náklad na sublicenci         

Tržba bez DPH  

na 1 představení         

Počet představení v 

roce         

Roční tržba         

Roční tržba celkem  

Kavárna 

Denní tržba   

Denní tržba bez DPH   

Roční tržba bez DPH   

Roční výnosy celkem  

Náklady: 

Nájem městu   

Osobní náklady   

Zboží   

Ostatní provozní náklady (energie, odpisy, servis aj.)   

Náklady celkem  

     

Zisk  

 


