
MUCK 23881/2012/OSM/Vel 
Město Český Krumlov 

vyhlašuje 
v souladu s usnesením RM č. 256/14/2012  ze dne 21. 5. 2012 

 
výběrové řízení na pronájem  

 
budovy Latrán č.p. 134 na st.p.č. 868, k.ú. Český Krumlov -„Kino Český Krumlov “. 

 
Výše uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihočeský kraj - katastrální pracoviště Český Krumlov  na listu vlastnictví  
č.10001 pro katastrální území a  obec Český Krumlov.     
Popis objektu včetně soupisu nebytových prostor a  movitých věcí, které také budou 
předmětem nájmu,  tvoří přílohu č. 1 tohoto výběrového řízení.     
  
 

 
 
 
Úvodní vize 
"Město Český Krumlov hledá nájemce, který vrátí budově kina její původní funkci a poslání – 
kino města Český Krumlov = kulturně-společenské zařízení pro občany. 
Zájmem města je, aby se budova kina stala živým kulturně-společenským zařízením /KSZ/ 
pro celodenní využití. Nutná je rehabilitace původního dispozičního uspořádání prostor tak, 
aby se návštěvníci mohli volně pohybovat a návštěvu kina si užít. Foyer, restaurace a 
veškeré další společenské prostory se vhodnými úpravami stanou víceúčelovým prostorem 
pro doprovodné služby a aktivity (malé koncerty, výstavy, prezentace aj.).  
Kino by se mělo stát součástí kulturního života města, mělo by se aktivně podílet na 
společenském a kulturním dění, ať už zapojením do městských projektů, vytvářením 
vlastních projektů (filmové festivaly, tematická promítání, přednášky aj.), tak vlídností a 
zázemím pro občanské aktivity, spolky a sdružení.  
Programy a nabídkou pro školy i mimoškolní volnočasové instituce osloví a zaujme děti a 
mládež ve výchovné a osvětové roli tak, aby se návštěva kina a jiných kulturních zařízení a 
akcí stala přirozenou součástí jejich života.       
Kino by mělo obohatit celoroční nabídku kulturních a společenských příležitostí i pro 
návštěvníky města, kapacita sálu, technické vybavení, blízkost spojů autobusové dopravy a 
parkovací kapacity pod zámkem jsou zázemím pro menší konference a semináře."   
 
 
I. Základní podmínky pronájmu:  

1. délka pronájmu : nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2017 s opčním právem nájemce tzn. možností prolongace  o dalších 5 let (tzn. 
do 31. 12. 2022) v případě, že nájemce požádá o prodloužení nájemní smlouvy 
nejpozději do 30. 6. 2017. Podmínkou prodloužení nájemní smlouvy  bude, že nájemce 
plnil a plní podmínky nájemní smlouvy. 

2. účel pronájmu : zabezpečit veřejnou službu pro občany spočívající v zajištění 
provozování kina pro veřejnost ve standardním režimu se souvisejícími službami 



(prodej vstupenek, zajišťování propagace) a využití navazujících nebytových prostor 
pro kulturní a společenské vyžití včetně doprovodných služeb (např.gastroprovoz) 

3. město Č.K. poskytne veřejnou podporu de minimis na zajištění veřejné služby dle účelu 
nájmu v konstantní výši 750 tis. Kč/rok po celou dobu nájmu 

4. zájemce se zaváže, že bude po dobu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH 
5. technické zhodnocení provedené nájemcem dle bodu II. 4. e) bude vypořádáno s 

vlastníkem nemovitosti navýšením nájemného v letech 2013 - 2017 ve výši 1/5 ročně z 
realizovaného technického zhodnocení a jeho započtením proti vloženému 
technickému zhodnocení (nepeněžní plnění nájmu)  

6. dodávku médií pro provoz objektu zajišťuje nájemce na základě vlastních smluv s 
dodavateli služeb (voda, plyn, elektrická energie, odvoz odpadu) 

7. závazek provozovat digitální projekční DCI technologii, za podmínek stanovených 
smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem a  Státním fondem pro podporu 
a rozvoj české kinematografie, která bude nedílnou součástí nájemní smlouvy 

8. závazek nájemce pronajímateli nebo jím vybranému smluvnímu partnerovi využít 
předmět pronájmu ke konání akcí, a to v celkovém maximálním rozsahu 72 hodin 
ročně  a za předem stanovených smluvních  podmínek 

9. složení tzv. jistoty ve výši 50 tis. Kč, při podpisu nájemní smlouvy - jistota je vratná po 
skončení nájmu v případě předání předmětu nájmu v odpovídajícím stavu 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení nebo bude použita na náhradu případné škody 
způsobené nájemcem nebo na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s uvedením 
předmětu nájmu do původního stavu. 

10. požadavky nájemce na technické zhodnocení předmětu nájmu a jeho opravy nad 
rámec běžné údržby  budou nájemcem nárokovány do 30. 8. každého roku (nejdříve v 
roce 2013) s realizací v roce následném, po posouzení oprávněnosti těchto požadavků 
po technické a finanční stránce pronajímatelem 

11. závazek zajistit a hradit po dobu nájmu náklady spojené s obvyklým udržováním 
předmětu nájmu tzv. běžnou údržbu a dále drobné opravy do výše 5 000 Kč za 
jednotlivý případ 

12. závazek uzavření pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele (v min. limitu 10 mil.)   
s připojištěním škod na věcech převzatých (v min. limitu 2 mil.) a užívaných ( v min. 
limitu 2 mil.) 

13. uzavření podnájemních smluv na podnájem předmětu nájmu lze  pouze po předchozím 
písemném souhlasu pronajímatele  

14. právo pronajímatele odstoupit od smlouvy v případech:  
- nebude-li nájemce plnit účel pronájmu dle čl. I. bodu 2. 
- nesplní-li závazek uzavřít pojištění dle čl. I. bodu 12.  
- bude-li s nájemcem zahájeno insolvenční řízení 
- nebude-li plnit zpracovanou koncepci dle čl. II. bod 4 
- bude-li porušena povinnost uvedená v čl. I bod 4 

15. smluvní pokuty k zajištění smluvních povinností nájemce: 
a) 1.000.000 Kč za nedodržení povinnosti uvedené v čl. I. bod 2  v souladu s koncepcí 

dle čl.II. bod 4. 
b) 2.000.000 Kč za nedodržení povinnosti uvedené v čl. I. bod 7 
c) 1.000.000 Kč za nedodržení povinnosti uvedené v čl. I. bod 4 

ve všech případech tj. čl. I. bod 15. a) - c) se zajištěním ve prospěch prodávajícího ve 
formě  bankovní záruky  

 
II. Povinné náležitosti nabídky:  

1. doložení kvalifikačních předpokladů uchazeče nebo oprávněné osoby k provozování 
činností (ve smyslu živnostenského zákona), které budou uvedeny v koncepci 
uchazeče viz níže  

2. popis dosavadní praxe uchazeče v kulturní oblasti, popřípadě v kulturních a 
společenských aktivitách 

3. písemné prohlášení zájemce, zda byl či nebyl příjemcem podpory de minimis v letech 
2010 - 2012 a soupis těchto podpor za roky 2010 - 2012 

4. zpracovanou koncepci  na využití předmětu nájmu dle čl. I. bod 2) v rozsahu: 
a) hrací profil (filmové programové schéma) kina   



b) návrhy dalšího efektivního využití prostor určených k projekci filmů 
(promítacího sálu) 

c) konkrétní návrh využití jednotlivých navazujících nebytových prostor pro 
kulturní a společenské vyžití  s  doprovodnými gastronomickými službami 

d) způsob zajištění propagace a předprodeje vstupenek 
e) návrh případných předpokládaných prvotních stavebních úprav (členění na 

opravy a technické zhodnocení) v budově, financovaných nájemcem, včetně 
jejich hrubého rozpočtu  

f) podrobný finanční plán podnikatelského záměru zájemce, resp. budoucího 
provozu KSZ jako celku a zvlášť provozu kina na prvé tři kalendářní roky 
nájmu (v podobě účetního „výkazu zisku a ztrát“)  

g) návrh personálního zajištění KSZ, org. struktura 
5. nabídku celkového ročního nájemného bez  DPH v členění: 

a) na nájemné za pronájem budovy:  
aa) z toho nájem z nebytového prostoru promítacího sálu  

    ab) ostatních nebytových prostor   
b)  za pronájem movitých věcí 

   
 

III. Organizace podání a vyhodnocení nabídek, výb ěr nájemce 
1. bližší seznámení se s předmětem nájmu vč. jeho prohlídky (21. 6. 2012 od 9.00 do 

10.00 hod a od 14.00 do 15.00 hod) a s podmínkami pronajímatele: do 31. 7. 2012 u 
kontaktních osob 

2. bližší informace podá kancelář starosty MěÚ, tel. č. 380 766 314 a odbor správy 
majetku MěÚ, tel. č. 380 766 600, 380 766 604. Zároveň lze, na požádání na odboru 
správy majetku MěÚ, vyzvednout kopie plánů budovy (půdorysy) na CD 

 
3. Kritéria hodnocení nabídek:       

a) kvalita podnikatelského záměru s akcentem na přínos městu v oblasti 
    kulturního  a společenského vyžití     váha: 50% 

b) výše celkového ročního nájemného bez DPH    váha: 50%  
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 - 10. Jednotlivým 
kritériím bude přiřazen odpovídající počet bodů. Získaný počet bodů bude vynásoben 
vahou kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot získaných nabídkou pro každé z 
kritérií hodnocení bude stanovena výsledná hodnota nabídky. Nabídka s nejvyšším 
dosaženým bodovým ohodnocením bude hodnotící komisí vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  

4. nabídky, včetně výše uvedených náležitostí, mohou být podány osobně (do podatelny 
MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439), nejpozd ěji do  17. 8. 2012 do 12.00 hod . Pro 
splnění lhůty k podání nabídky je rozhodný den předání nabídky na uvedené adrese, 
nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě. Podané žádosti musí být v zalepené 
obálce označené jako : „Výběrové řízení –  pronájem  Kina “. 

5. doručené nabídky budou protokolárně otevřeny komisí pro otvírání obálek  (předběžně 
v termínu 09/2012). Otvírání obálek je neveřejné. Nabídky splňující požadavky na 
obsah nabídky budou vyhodnoceny hodnotící komisí a předloženy radě města ke 
schválení.  

                                                                            
IV. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto výběrového řízení, případně toto 
 výběrové řízení bez udání důvodu zrušit 
 
V. Na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky a účastí ve výběrovém řízení není 

právní nárok,  jdou k tíži uchazeče. 
 
 
 
Vyvěšeno: 25.5.2012 
 
Sejmout: 17.8.2012  



 
Příloha č. 1. výběrového řízení 

Příloha č. 1 - Popis nemovitosti a vybavení 
 
Členění: 1) popis nemovitosti 
    2) územně plánovací dokumentace 
               3) výměry jednotlivých nebytových prostor 
               4) soupis vybavení ke dni oznámení záměru  
                
 
1) Popis nemovitosti 
Budovu kina nelze posuzovat jen jako jednotlivou nemovitost na území města, nachází se 
v bezprostřední blízkosti historického centra města zapsaného od roku 1992 na Seznam 
světového dědictví UNESCO, dá se říci, že celá lokalita kolem budovy navazuje na historické 
centrum. Z hlediska architektonického se jedná o jedinou „moderní“ stavbu v posledních 40-ti 
letech a dle názoru odborníků o stavbu a realizaci zdařilou, respektující prostředí a širší 
vztahy a je dobrou ukázkou architektury 70. let.  
Budova kina se nachází ve vn ějším ochranném pásmu památkové rezervace a 
v blízkosti vnit řního ochranného pásma památkové rezervace . 
Objekt městského kina Špičák č.p. 134 se nachází na stavební parcele č. 868 k. ú. Český 
Krumlov. Funkčně k objektu kina přiléhá i parcela č. 775/4 (prostor před bývalým hlavním 
vchodem s fontánou) a parcela 775/2, které tvoří komunikační zónu okolo objektu kina. 
Budova vznikla jako novostavba v roce 1977. 
Z architektonického hlediska se jedná o poměrně členitý přízemní objekt s částečným 
podsklepením (suterénem) a plochou střechou, kde horizontální linii převyšuje pouze 
zvýšená světlá výška kinosálu. 
Hrubé rozm ěry 37 x 37m, zastav ěná plocha 950 m2. 
Významnou dominantu tvoří horizontální prosklený pás na jihovýchodní straně objektu, která 
se nachází nad hlavní silnicí I/39 (směr Č.K. - Lipno). Prostor pod touto stranou je 
významným dopravním uzlem celého města a jako takový je i velmi opticky exponován. 
Konstruk čně je budova řešena jako částečně skeletový podélný systém, kde nosnou svislou 
konstrukci tvoří monolitické betonové sloupy, které jsou vodorovně svázány betonovými 
průvlaky. Samostatně vyzdívaný z nosného zdiva o tl. 50 cm je vlastní prostor kinosálu. 
Plochá st řecha nad celým objektem vč. kinosálu je tvořena monolitickými ŽB deskami 
krytými asfaltovými - živičnými pásy. Prvky oplechování jsou z pozinku. 
Prosklená (jihovýchodní stěna) je tvořena pouze tabulemi jednoduchého skla.  
V roce 2000 byla realizována technologie ozvučení systémem Dolby stereo SR . 
V roce 2002 byla provedena kompletní výměna střešní krytiny - asfaltové - živičné pásy, vč. 
oplechování atik a v témže roce byla provedena kompletní výměna sedadel (snížení počtu 
sedadel na 242 křesel) v kinosále vč. souvisejících prací s úpravou sklonitého hlediště a 
nových podlahových krytin.  

 

          
 



Vlastní konstrukce vč. rozvodů vody, topení a el. energie jsou původní, stejně tak 
technologie vytápění a klimatizace. V roce 2011 byla roční spotřeba  vody  181 m3 a 
spotřeba  elektrické energie  11 077 KWh . 
Vytápění - řešeno vlastní plynovou kotelnou na zemní plyn - instalovány 4 kotle o výkonu 
400 kW. 
Spotřeba plynu v roce 2011 byla 14 563 m3. 
Původně byl funkčně objekt využíván pouze pro provoz kina. V devadesátých letech byl 
rozdělen na provoz kina a komerční provoz posilovny a fitness. 
 
V roce 2012 byla nainstalována digitální projek ční technologie v DCI standardu  včetně 
pasivního systému pro přehrávání 3D obsahu a zvukového systému v konfiguraci 7.1. 
 
 Český Krumlov, Špi čák č.p. 134 – kino „Družba“:  

• Projekt: Ing. arch. Bohumil Böhm (*Český Krumlov 1926 - + České Budějovice 2004). 
• Účast výtvarníků: Akad. soch. Bohumil Dobiáš ml. (1929 – 2001) =  fontána 

„náměstíčka“ před kinem. Akad. mal. Milan Peterka (1930 – 2005) = opona, tapisérie 
v klubovně, tepané hodiny v hale a mladší vitráž lodžie (=říjen 1977). 

• 1967 -1968  – v architektonické soutěži na nové kino zvítězila studie B. Böhma.  
• 1974 – zahájení výstavby kina (Akce Z). 
• 1975 – v červenci zahájeny práce na kamenném obkladu fasády (kabřinec). 

Prováděli amatérským způsobem brigádníci, což vedlo k jeho opadávání a později i 
odstranění.  

• 18.12.1976 – otevření kina.  (320 míst, denní bar).  
• 1977:  „V polovině března se začal demolovat dům č.p. 134 pod serpentinou těsné 

blízkosti nového kina na Špičáku. V době stavby kina zde bylo skladiště nářadí a 
sociální zázemí“.  

• 1989:  při opravě fasády nešťastně odstraněn kamenný obklad. (Optimálním řešením 
by byla jeho restituce).  

• Objekt lze pokládat za nejzdařilejší práci významného tvůrce nadregionálního 
významu, Bohumila Böhma, na území Českého Krumlova. Nejen pro „symbiotickou“  
spolupráci s výtvarníky, ale i pro citlivé zasazení budovy do urbanistického a zvláště 
pak přírodně – krajinného kontextu, s působivými architektonickými citacemi terénní 
morfologie.  

• Kino „Družba“  reprezentuje na vysoké kvalitativní  úrovni vrcholnou polohu stavební 
kultury města 60. až 80. let 20. století a mělo by být jako dokument i umělecké dílo 
památkově chráněno. Přičleňuje se tak k proslulým českobudějovickým stavbám 
architekta („Koldům“, plavecký bazén), které jsou odbornou literaturou pokládány za 
velmi pozoruhodné příklady české stavební kultury 2. poloviny minulého věku. 

 
2) Územně plánovací dokumentace: 
Obslužná sféra – ob čanská vybavenost OV 
Přípustné využití:  
Hlavní funkce: 
- areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti (zejména  pro školství, zdravotnictví, 

sociální péči a veřejnou správu). 
Objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene odpovídat 
kontextu a charakteru okolní  zástavby. 
Doplňující funkce: 
- komerční administrativa, 
- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
- maloobchodní, stravovací a ubytovací zařízení, 
- bydlení, 
- veřejná  prostranství a plochy  okrasné a rekreační zeleně s  prvky  drobné  architektury  

a mobiliářem  pro   relaxaci, orientaci a informace, 
- dětská hřiště, sportoviště a relaxační zařízení, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 



Podmínky:  
- u obslužných zařízení je nutné řešit  parkování  vozidel  na vlastním nebo k tomu účelu 

určeném pozemku. 
 
Nepřípustné využití: 
- všechny druhy činností, které hlukem, prachem, exhalacemi  nebo organolepticky 

narušují  prostředí (i  druhotně např.  zvýšenou nákladní dopravou, prašností, provozní 
činností apod.), 

- zejména výrobní a skladovací činnosti (umísťování staveb pro výrobu, skladování a 
velkoobchod), 

- rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu o prod. ploše nad 500 m2 
(supermarkety, hypermarkety), 

- dopravní terminály a centra dopravních služeb. 
 

 
 
Zákres objektu kina ve vztahu k m ěstské památkové rezervaci  

 
OP MPR - ochranné pásmo městské památkové rezervace 
MPR - městská památková rezervace 
 

Budova kina 



 
 
 
 
3) Výměry jednotlivých NP 

 KINO - Latrán č.p. 134   
č.míst. označení m2 poznámka součty 

1 plyn 15.54     
2 kotelna 41.41     
3 strojovna VZT 59.40     
4 VZT 9.60     
5 sklad 9.58     
6 šatna 8.92     
7 akumulátory 6.96     
8 rozvaděč 6.55     
9 umývárna 1.20     
10 sprcha 1.08     
11 předšíň 1.71     
12 chodba 17.90     
13 schodiště 3.33     
14 anglický dvorek 2.25     
15 sklad 40.96     
  suterén   spole čné 226.39 
1 zádveří 11.16 posilovna   
2 čekárna 67.36 posilovna   
3 pokladna 5.36 posilovna   
4 kancelář 13.68 posilovna   
5 šatní hala 152.79 kino   
6 šatna 25.14 kino   
7 kuřárna 28.32 posilovna   
8 klubovna 49.30 posilovna   
9 sklad 5.67 posilovna   
10 kinosál 300.58 kino   
11 zádveří 4.29 kino   
12 zádveří 4.14 kino   
13 úklid 1.44 kino   
14 předsíň - muži 2.73 kino   
15 pisoár 6.15 kino   
16 WC - muži 1.12 kino   
17 WC - muži 1.16 kino   
18 předsíň - ženy 3.69 kino   
19 předsíň - ženy 5.91 kino   
20 WC - ženy 1.16 kino   
21 WC - ženy 1.16 kino   
22 WC - ženy 1.16 kino   
23 WC - ženy 1.16 kino   
24 první pomoc 5.77 kino   
25 schodiště 2.77 kino   
26 předsíň 1.37 posilovna   
27 WC 1.12 posilovna   
28 předsíň 1.37 posilovna   
29 WC 1.12 posilovna   
30 promítárna 19.20 kino   
31 strojovna 9.86 kino   
32 předsíň 5.40 kino   



33 WC 3.00 kino   
34 převíjárna 2.55 kino   
35 denní bar 59.95 restaurace   
36 přípravna 10.26 restaurace   
37 sklad 10.14 restaurace   
38 sklad 1.44 kino   
39 předsíň 2.77 restaurace   
40 bufet 6.12 kino kancelář 
41 předsíň 0.96 restaurace   
42 WC 0.96 restaurace   
43 předsíň 0.96 restaurace   
44 WC 0.96 restaurace   
45 WC 0.88 restaurace   
46 úklid 1.04 restaurace   
47 terasa 52.22 společné NEZAPOČTENO 
  přízemí     844.60 
  Celkem budova     1 070.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Soupis vybavení ke dni oznámení zám ěru  
 
 

 
 
 



 
 
 
 


