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Výběrové řízení 
 
 

Pronájem restauračního zařízení Čezeta, včetně barů v Kulturním domě  
 
Pronajímatel a zároveň adresa pro zasílání přihlášek: 

DUDÁK-Měšťanský pivovar Strakonice a.s. 

Podskalská 324, 386 01 Strakonice 

 

Kontaktní osoba: 

Informace  k výběrovému řízení – Martin Man 724 134 307 

m.man@pivovar-strakonice.cz 

 

Účel pronájmu: 

Provoz restauračního zařízení včetně barů umístěných v sále Kulturního domu nacházejícího se v budově 

č.p. 831- objekt občanské vybavenosti v ulici Mírová, Strakonice. 

 

Podmínky nájmu: 

- zajištění denního provozu restaurace 

- zajištění občerstvení v rámci kulturních akcí dle dohody s kulturním střediskem 

- nájem na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou 

- prostory nelze pronajímat třetí osobě 

 

Popis provozu: 

- kompletně zařízený restaurační provoz po celkové rekonstrukci v roce 2019 včetně vybavení interiérů a 

kuchyně 

- venkovní terasa  

- bary přiléhající ke kulturními sálu 

 

Přihláška do VŘ musí obsahovat: 

- jméno, příjmení a přesnou adresu fyzické osoby, nebo právnické osoby včetně IČO a telefonického 

spojení 

- originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku opravňujícího k provozování hostinské 

činnosti 

- čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní řízení, že nemá v evidenci daní, zdravotního 

pojištění či sociálního zabezpečení žádné nedoplatky 

- průvodní dopis s referencemi o dřívější činnosti žadatele související s provozováním podobného typu 

podniku 

 

Veškeré informace ohledně výše nájmu, celkových nákladů na provoz budou sděleny osobně na základě 

zaslané přihlášky do výběrového řízení. 

   

Zájemce bere na vědomí, že přihlášením do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů 

daným v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES. 


