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1. ÚVOD  
 

Správa Pražského hradu                               

příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 

sídlem:            Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

IČO:               49366076 

DIČ:               CZ49366076 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

kontaktní osoba: Mgr. Martina Jandová, telefon: 224 372 221, 

email: martina.jandova@hrad.cz 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006-86933011/0710 

 (dále také „SPH“ nebo „vyhlašovatel“) 

 

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) dle § 1772 a násl. zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o nejvhodnější nabídku na 

uzavření smlouvy o nájmu  prostor sloužících podnikání v areálu Pražského hradu za 

účelem provozování SMĚNÁRNY NA III. NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU.  
 
Vyhlašovatel je příslušný hospodařit s nemovitostí – pozemkem parc.č. 1, jehož 

součástí je stavba - objekt čp. 1 zvaný Nový palác, katastrální území Hradčany, obec 

Praha.  
 
Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou, a sice 3 roky, počínaje dnem nabytí 

účinnosti nájemní smlouvy (den předání prostor novému nájemci), předpokládaný 

termín je říjen 2018. 
 
 

2. PŘEDMĚT NÁJMU  
 
A, POPIS PŘEDMĚTU NÁJMU 
 
Správa Pražského hradu nabízí prostory sloužící podnikání v prvním nadzemním 

(přízemí) objektu čp. 1, Nový palác, o celkové výměře 49,20 m2 (dále jen „předmět 

nájmu“). Vstup do předmětu nájmu se nachází na III. nádvoří Pražského hradu na 

hlavní turistické trase.  
 
Předmět nájmu je vybaven pouze standartní elektroinstalací, k dispozici je telefonní 

a datové připojení. Pracovníci nájemce budou oprávněni používat návštěvnické 

toalety v areálu Pražského hradu.  
 
Přehled ploch a dispoziční využití prostor předmětu nájmu jsou uvedeny v 

nedílné příloze č. 1 Vzoru nájemní smlouvy. Vzor nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 

1 této Podkladové dokumentace. 

 

B, SOUČASNÝ STAV PŘEDMĚTU NÁJMU 
 
Nabízené prostory jsou již mnoho let využívány jako směnárna, vyhlašovatel 

předpokládá, že nájemce prostory upraví pro smluvený účel využití (práce v rozsahu 

běžné údržby předmětu nájmu, např. vymalování prostor) a vybaví prostor vlastním 

mobiliářem. 
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Výběr mobiliáře, stejně tak jako všechny interiérové úpravy (i práce v rozsahu běžné 

údržby předměty nájmu, např. vymalování prostor) podléhají předchozímu schválení 

vyhlašovatelem a Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 

V prostorách se nachází cenné historické zdivo, a proto není možné do něj jakkoliv 

zasahovat (např. kotvit mobiliář či instalovat klimatizační jednotku apod.). Rovněž 

umístění nadměrně těžkého mobiliáře, např. trezoru podléhá předchozímu souhlasu 

vyhlašovatele. 
 
Součástí nabídky bude i zakreslení rozmístění mobiliáře, případně vizualizace 

prostorového uspořádání, ukázky navrhovaného interiéru, a to buď ve formě 

technického nákresu s popisem či fotografiemi s popisem. Vyhlašovatel preferuje 

jednotnost a čistotu stylu interiéru. 
 
Umístění informačních tabulí s kursovním lístkem na III. nádvoří Pražského hradu 

není možné. 
 
Vyhlašovatel upozorňuje, že podmínkou provozování, uvedenou rovněž 

v nájemní smlouvě, je transparentní uveřejňování pouze platného vlastního 

kursovního lístku, nikoliv uveřejňování kursovních lístků třetích osob 

(náležitosti kursovního lístku definují příslušná ustanovení, zejména § 11 a 12, 

Zákona o směnárenské činnosti č. 277/2013 Sb., v platném znění).  

 

C, PŘEDMĚT NÁJMU JAKO NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
 
Objekt, ve kterém se nachází předmět nájmu, je součástí národní kulturní památky 

Pražský hrad. Veškeré úpravy v a na předmětu nájmu se proto řídí, kromě 

ustanovení jiných obecně závazných právních předpisů, také předpisy vztahujícími 

se k památkově chráněným objektům, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění. K provedení jakýchkoliv stavebních či 

interiérových a exteriérových úprav je rovněž potřeba vydání předchozího 

písemného souhlasu Vyhlašovatele a Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky. 

 
D, OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO HRADU PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
 
Areál Pražského hradu je pro návštěvníky přístupný dle Návštěvního řádu Pražského 

hradu, a to denně od 6,00 do 22,00 hod. s výjimkou mimořádných akcí státně-

reprezentačního charakteru, kdy je přístup krátkodobě omezen z důvodu 

protokolárního či bezpečnostního. 

Vyhlašovatel předpokládá, že otevírací doba v předmětu nájmu bude každý den, a to 

minimálně od 9.00 do 17.00 hodin., kromě dne 24.12. 

 

E, INFORMACE O NÁVŠTĚVNOSTI PRAŽSKÉHO HRADU 
 
Za jeden rok projde Pražským hradem přibližně 7 500 000 návštěvníků. 
 
Návštěvnické objekty navštívilo v roce 2017 celkem 2.377.000 platících 

návštěvníků. Zhruba 95 % z nich bylo zahraničních turistů. 
 
Z uvedeného počtu tvořili Evropané cca 63%, Asiaté cca 18%, Rusové cca 6% a 

13% ostatní (Severní a Jižní Amerika, Austrálie apod.). 
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Z počtu prvních 10 zemí, ze kterých jezdí nejvíce návštěvníků, vzešla potřeba měnit: 

Eura; Dolary; Rubly; Jüany (Čína); Jeny (Japonsko) a Wony (Korea). 
 

 
3. PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI NAVRHOVATELE  
 
Veškeré navrhovatelem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě 

navrhovatele se současným identifikačním číslem, nebo k osobě, která byla právním 

předchůdcem navrhovatele, který převzal veškeré závazky svého předchůdce. 

 
 
A, ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 
 
Způsobilým navrhovatelem je navrhovatel, 
 
- který nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením soutěže 

pravomocně odsouzen pro trestný čin; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního 

orgánu a je-li členem statutárního orgánu navrhovatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu 

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

orgánu navrhovatele; účastní-li se soutěže pobočka české právnické osoby, musí 

předpoklad splňovat osoby uvedené výše v předchozí větě a vedoucí pobočky 

závodu; účastní-li se soutěže pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 

předpoklad podle tohoto bodu splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu;  

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek; 

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti; 

- který není v likvidaci, vůči kterému nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 

němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo, který 

není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla navrhovatele. 

Výše uvedené skutečnosti prokáže navrhovatel jednotlivými výpisy z rejstříku 

trestů bez záznamu (nesmí být starší tří měsíců ke dni podání nabídky) a 

čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat jménem 

navrhovatele či osobou zmocněnou k takovému jednání. Vzor čestného 

prohlášení tvoří přílohu č. 4 této Podkladové dokumentace. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit.  

 

B, PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 
 
Vyhlašovatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením 

následujících dokladů: 
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- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní navrhovatel 

zapsán; 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím této soutěži (tj. splnění podmínek zákona č. 277/2013 Sb., o 

směnárenské činnosti, v platném znění), zejména doklad prokazující registraci 

v registru směnárníků vedeném Českou národní bankou. 
 
Uvedené doklady postačí předložit v kopii, nikoliv však v kopii pořízené 

prostřednictvím sítě Internet. Výpis z obchodního rejstříku, či registru 

směnárníků či jiné obdobné evidence nesmí být starší 30 dnů ke dni podání 

nabídky. 

 
C, TECHNICKÁ KVALIFIKACE 
 
Vyhlašovatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace předložením 

seznamu provozovaných zařízení obdobného typu jako je směnárenská 

provozovna. 

Navrhovatel uvede alespoň jednu směnárenskou provozovnu, kterou provozuje 

po dobu 5 let bez přerušení. 
 
Pro každou z uvedených provozoven uvede tyto skutečnosti – místo provozovny, 

délka provozu, počet vlastních zaměstnanců zajišťujících provoz. Dále doloží 

dokumentační materiál, fotografie, reference pronajímatele atp. 

 

 

4. FORMÁLNÍ POŽADAVKY VYHLAŠOVATELE NA NABÍDKU 
 
Součástí nabídky budou dále tyto doklady a dokumenty:  
 
1. Základní údaje o navrhovateli – U právnické osoby – název či obchodní 

firma, sídlo, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku {označení soudu, oddíl, 

vložka}, osoba oprávněná za právnickou osobu jednat, bankovní spojení včetně čísla 

účtu, telefonní spojení včetně kontaktní osoby. U fyzické osoby – jméno a příjmení, 

sídlo, IČO, bankovní spojení včetně čísla účtu, telefonní spojení včetně kontaktní 

osoby. 
 
Základní údaje o navrhovateli budou doplněny do přílohy č. 2 této Podkladové 

dokumentace - Úvodní dotazník navrhovatele. 
 
2. Souhlas se soutěžními podmínkami - Navrhovatel je povinen formou 

souhlasu se soutěžními podmínkami (viz příloha č. 3 této Podkladové dokumentace) 

potvrdit, že s formou zadání soutěže souhlasí. Souhlas se soutěžními podmínkami 

bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem navrhovatele či osobou 

zmocněnou k takovému jednání. 
 
3. Dotazník finanční situace – Navrhovatel je povinen vyplnit a předložit 

dotazník finanční situace vztahující se k finanční situaci navrhovatele, který tvoří 

přílohu č. 5 této Podkladové dokumentace.  
 
4. Podepsaný a vyplněný návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících 

podnikání dle přílohy č. 1 této Pokladové dokumentace. 
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5. Vlastnická struktura navrhovatele – Navrhovatel, který je právnickou 

osobou, doloží v nabídce:  

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu,  

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k navrhovateli; 

těmito doklady jsou zejména  
 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,  

2. seznam akcionářů,  

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.  

 
5. POPIS VLASTNÍHO PROJEKTU 
 
Nabízená cena nájmu, cenová politika a ekonomická kalkulace provozu: 

Navrhovatel předloží podrobný podnikatelský záměr na celé období 

předpokládaného trvání nájemního vztahu. 

Součástí bude přehled plánovaných nákladů na zařízení a vybavení pobočky, 

náklady personální, výhled nákladů a výnosů. 

Do této kalkulace navrhovatel zahrne náklady na nájemné, úhrady za média a 

související provozní náklady. 

Podrobnosti blíže stanoví příloha č. 1 této Podkladové dokumentace, která obsahuje 

Vzor smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání.  

Vyhlašovatel dále upozorňuje navrhovatele, že nájemné bude valorizováno jednou 

ročně procentuální hodnotou indexu spotřebitelských cen ČSÚ (CPI – Consumer 

Price Index).  

Úhrada za média a služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem se účtuje 

zvlášť. Podmínky dodávky médií, výše jejich jednotlivých záloh v prvním roce 

nájmu a jejich platební podmínky jsou uvedeny ve Vzoru smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání uvedené v příloze č. 1 této Podkladové dokumentace. 

 

 

6. HODNOCENÍ NABÍDEK – HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
 
Hodnotící kritérium – nabídková cena nájemného – váha 100% 
 
Navrhovatel v nabídce uvede jednoznačnou nabídku výše nájemného – v Kč/za celý 

předmět nájmu za každý jednotlivý rok. Vyhlašovatel je osvobozen od platby 

DPH z titulu § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, v nájemném tedy není obsažena DPH. 
 
Nájemné bude určeno jednou hodnotou, nikoliv rozpětím od určité hodnoty do 

hodnoty vyšší.  
 
Vyhlašovatel stanovuje minimální cenu nabízeného nájemného, a to 84.000,-

Kč/měsíc (osmdesátčtyřitisíce korun českých)/měsíčně. 
 

aspi://module='ASPI'&link='253/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='253/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2017'
aspi://module='ASPI'&link='253/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2017'
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Předmětem hodnocení je nabízená cena nájmu v Kč za rok (pro každý rok ve stejné 

výši), jedná se o kritérium s váhovým hodnocením 100%. Pro Vyhlašovatele bude 

nejvýhodnější nejvyšší nabídka nájemného. 
 
Nabízenou cenu nájmu navrhovatel doplní i do Vzoru smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání uvedené v příloze č. 1 této Podkladové dokumentace. 
 
Předložené nabídky budou posouzeny a hodnoceny výběrovou komisí jmenovanou 

Vyhlašovatelem, která případně v užším kole soutěže vyzve jednotlivé účastníky 

soutěže k osobní prezentaci. Účastníci soutěže jsou povinni se případné osobní 

prezentace zúčastnit. 

 
 
7. VZOR SMLOUVY O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO 
PODNIKÁNÍ 
 
Nedílnou přílohou tohoto zadání soutěže je vzor smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání, která by měla být uzavřena mezi Vyhlašovatelem a vybraným 

navrhovatelem. Předmět nájmu bude pronajímán za závazných podmínek 

stanovených v této smlouvě. Navrhovatel není oprávněn podmínky smlouvy 

měnit. Návrh smlouvy musí být v předložené nabídce podepsán statutárním 

orgánem navrhovatele nebo osobou výslovně k tomu zmocněnou plnou mocí (nutno 

přiložit). Navrhovatel je povinen do návrhu smlouvy zahrnout všechna ustanovení 

obsažená v příslušném vzoru smlouvy. Svým podpisem stvrdí souhlas s textem 

předložené smlouvy. 
 
(Poznámka: kurzívou jsou označeny vysvětlující informace a části, které navrhovatel 

doplní. Navrhovatel rovněž doplní chybějící údaje, které jsou vytečkované.) 

 
 

8. ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽE  
 
A, PROHLÍDKA PROSTOR 
 
Prohlídka prostor nabízených k nájmu je možná v těchto dvou termínech:    

1. čtvrtek 30. srpna 2018 ve 10 hodin 

2. čtvrtek 6. září 2018 v 14 hodin     
Sraz účastníků bude u vstupu do prostor nabízených k pronájmu na III. nádvoří 

Pražského hradu. 

 

B, PŘIHLAŠOVÁNÍ ZÁJEMCŮ 
 
Nabídky budou podány v písemné formě – listinné podobě. Elektronické podání 

nabídek Vyhlašovatel neumožňuje. 

 

Nabídky, 1x originál + 4x kopie (originály či úředně ověřené kopie dokladů dle 

bodu 3. „Prokázání způsobilosti Navrhovatele“ Podkladové dokumentace stačí 

předložit pouze v rámci originálu nabídky, v rámci kopií nabídek postačí kopie 

zmíněných dokladů) zašlete poštou nebo osobně předejte do podatelny Správy 
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Pražského hradu, která se nachází na III. nádvoří Pražského hradu (hlavní vstup do 

Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu, podatelna je otevřená 

v po-pá v době mezi 8.00-16.00 hodinou) tak, aby byly Vyhlašovateli doručeny 

nejpozději do 20. září 2018 do 14 hodin s označením této adresy: 

 

Správa Pražského hradu   

Odbor nemovitého majetku 

Marta Průšová 

119 08 Praha 1 – Hrad 

 

Zalepenou obálku označte: 
 
Obchodní veřejná soutěž, SMĚNÁRNA NA III. NÁDVOŘÍ, neotevírat! 
 
a uzavření obálky opatřete podpisy osoby oprávněné jednat za navrhovatele, 

případně razítky účastníka soutěže.    
  
Za určující pro posouzení dodržení stanovené lhůty je považován údaj potvrzující 

příchod nabídky do podatelny Vyhlašovatele. Nabídky, které budou předloženy po 

uplynutí stanovené lhůty, nebudou do soutěže zahrnuty. Nabídky nelze po jejich 

předložení odvolat, měnit či doplňovat.  
 
Účastník soutěže je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Vyhlašovatel 

nepřipouští podání alternativních nabídek. 
 
Otevírání nabídek po uplynutí stanovené lhůty je neveřejné! 

 
C, ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ PODKLADOVÉ DOKUMENTACE  

 
Dotazy a žádosti o vysvětlení Podkladové dokumentace je možno podat nejpozději 7 

pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud žádost o vysvětlení 

Podkladové dokumentace není doručena Vyhlašovateli v této lhůtě, Vyhlašovatel 

není povinen vysvětlení poskytnout. 
 

Žádost o vysvětlení Podkladové dokumentace musí být písemná a musí být doručena 

kontaktní osobě Vyhlašovatele uvedené v záhlaví Podkladové dokumentace. 
 
Vysvětlení Podkladové dokumentace bude uveřejněno na oficiálních webových 

stránkách Vyhlašovatele – https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-

hradu/vyberova-rizeni - nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. 
 

D, OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 
 
Všichni navrhovatelé budou s výsledky soutěže seznámeni nejpozději do 19. října 

2018. Rozhodnutí o výběru bude uveřejněno na oficiálních webových stránkách 

Vyhlašovatele – https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-

hradu/vyberova-rizeni, nejpozději od 19. října 2018 do podpisu smlouvy s vybraným 

navrhovatelem. 

 

 

 
 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-hradu/vyberova-rizeni
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9. FORMA PŘEDLOŽENÉ NABÍDKY 
 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Každé vyhotovení nabídky bude 

svázáno do jednoho svazku a zajištěno proti manipulaci s jednotlivými listy. 

V případě vazby nabídky v kroužkovém podavači či vazbě bude nabídka dále 

zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečeti nebo 

nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem Navrhovatele. 
  
Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie budou na 

titulních stranách označeny „kopie č. ….“. Kopie nabídek slouží Vyhlašovateli pro 

efektivní posouzení a hodnocení předložených nabídek. V případě rozporů mezi 

jednotlivými výtisky nabídek se považuje za rozhodující text originálního 

vyhotovení.  
 
Vyhlašovatel doporučuje následující členění dokladů a dokumentů v rámci nabídky: 
 

- Prokázání způsobilosti (základní, profesní, technická) 

- Formální požadavky vyhlašovatele 

- Hodnocení nabídek – hodnotící kritérium (nabídnutá cena nájmu) 

- Podepsaný a řádně v místech k tomu určených vyplněný návrh Smlouvy o 

nájmu prostoru sloužícího podnikání  
 
Dokumentační materiál, tj. fotografie, CD apod. je Navrhovatel povinen předložit 

zvlášť, tj. mimo ucelenou svázanou nabídku, v opačném případě není Vyhlašovatel 

povinen dokumentační materiál na požádání vrátit. 

 
 
10. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

a) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezahrnout do soutěže nabídku, která 

nebude splňovat podmínky soutěže. 
 

b) Dle ust. § 1774 zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění, si Vyhlašovatel 

vyhrazuje právo uveřejněnou soutěž změnit či zrušit do uplynutí lhůty pro 

výběr nejvhodnější nabídky. 
 

c) Dle ust. § 1775 odst. 3 zák.č. 89/2012 Sb., nemají Navrhovatelé nárok na 

náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži. 
 

d) Dle ust. § 1778 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., je Vyhlašovatel oprávněn 

odmítnout všechny předložené nabídky, přičemž není povinen sdělovat 

důvody rozhodnutí. 
 

e) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet předložené nabídky s výjimkou 

dokumentačního materiálu, tj. fotografie, CD ROM, vzorky, ukázky apod. za 

předpokladu splnění podmínek uvedených v odstavci třetím bodu 9. „Forma 

předložené nabídky“.   
 

f) Vyhlašovatel bude získané informace od navrhovatele během celého procesu 

považovat za důvěrné a neposkytne je žádné třetí osobě bez souhlasu 

Navrhovatele, to neplatí pro poskytnutí nabídek členům komisí jmenovaných 

Vyhlašovatelem. 
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g) Vyhlašovatel si vyhrazuje v nabídce uvedené skutečnosti a jejich pravdivost 

ověřit, stejně tak požádat navrhovatele o upřesnění, vysvětlení či doplnění 

nabídky.  

 

 
11. PODKLADY A DOKUMENTACE 
 
Tato Podkladová dokumentace bude uveřejněna na oficiálních webových stránkách 

Vyhlašovatele – https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/sprava-prazskeho-

hradu/vyberova-rizeni.  

 

Jednotlivé přílohy budou poskytnuty na základě písemné žádosti zaslané na e-mail: 

marta.prusova@hrad.cz nebo po telefonické domluvě na tel: 224 372 365, Marta 

Průšová, Odbor nemovitého majetku. 

 

V Praze dne 15. srpna 2018 

 

 

Za Správu Pražského hradu 

 

 

_____________________________ 
 
Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

ředitel Správy Pražského hradu 

 

 
 
SEZNAM PŘÍLOH:                     

 
1. Vzor nájemní smlouvy 

2. Úvodní dotazník navrhovatele 

3. Souhlas se soutěžními podmínkami 

4. Čestné prohlášení                                                                                                                                                        

5. Finanční situace Navrhovatele 
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