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SMLOUVA O NÁJMU  

nebytového prostoru sloužícího k podnikání 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2201 a násl. a § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

Občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 
                                                                    Čl. I. 

                                            SMLUVNÍ STRANY 
 

1/Obec Dolní Bečva   

se sídlem Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva 

IČ: 00303747                                                                                                                                      

DIČ: CZ00303747 

zastoupená starostou obce - Bc. Pavlem Manou 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú. 3523851/0100 

tel.: 571 647 166 

email: podatelna@dolnibecva.cz                                                                                                               

datová schránka: rnsbj6f 

jako pronajímatel na straně jedné 

a 

2/ Pan/Paní   

 trvale bytem, PSČ 

 IČ:  

 DIČ: CZ  

 Bankovní spojení:               č.ú: 

 tel.: 

 email: 

 na straně druhé jako nájemce 

          

 

                                                        Čl. II. 

 

                                  PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU 

 

 

1/Pronajímatel prohlašuje, že je spoluvlastníkem multifunkční budovy – bytového domu čp. 

658 na pozemku par. č. st. 1166 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště ve Valašském Meziříčí 

na LV č. 10001  pro obec a k.ú. Dolní Bečva. 

V budově č.p.658 se nachází nebytová jednotka č. 658/17 cukrárna a kavárna ve vlastnictví 

obce.   

Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání nebytové prostory -„cukrárny a 

kavárny“ (dále jen Předmět nájmu) sestávající z těchto místností: 

 Cukrárny  - vstupní zádveří o vým. 7,15 m2, cukrárny – kavárny o vým. 85,12 m2, office o 

vým. 14,67 m2, sociálního zařízení a šatny o vým. 6,80 m2, kuchyně o vým. 34,43 m2, 

mailto:podatelna@dolnibecva.cz


2 

 

chodby - skladu o vým. 6,87 m2, úklidové komory o vým. 1,68 m2, chodby o vým. 6,84 m2, 

WC muži o vým. 4,95 m2, úklidové komory o vým. 2,38 m2, WC ženy bezbariérové o vým. 

2,88 m2, WC ženy o vým. 2,52 m2, část rampy o vým. 8 m2, která přiléhá k nebytovým 

prostorám, které jsou předmětem nájmu. 

Podrobná specifikace jednotlivých nebytových prostor a vybavení je popsána v projektové 

dokumentaci pořízené společností BP projekt s. r. o. Valašské Meziříčí – arch. číslo 28036-20  

z 2008-12 a archivní číslo 29060-0 z 2009-11 a v příloze této smlouvy, se kterou byl nájemce 

seznámen před uzavřením této nájemní smlouvy. 

Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci dále do užívání vnitřní vybavení sestávající 

z technologického vybavení dle soupisu – viz příloha číslo 1 a vybavení nábytkem dle soupisu 

- viz příloha číslo 2.   

 

2/Nájemce prohlašuje, že Předmět nájmu do svého užívání přijímá a je oprávněn provozovat 

výše uvedenou obchodní činnost. 

 

3/Nájemce prohlašuje, že přebírá Předmět nájmu ve stavu, se kterým byl řádně seznámen při 

podpisu této smlouvy a zavazuje se, že Předmět nájmu bude užívat výhradně k účelu podle 

článku III. /3 této smlouvy.         

 

 

Čl. III 

 

Nájem, nájemné a cena za služby spojené s užíváním předmětu nájmu 

 

1. Pronajímatel přenechává předmět nájmu uvedený v čl. I. odst. 1. této smlouvy nájemci 

k užívání za níže uvedených podmínek a za níže uvedené nájemné a nájemce předmět 

nájmu za těchto podmínek do svého užívání přijímá. 

2. Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu řádně prohlédl a že se seznámil s jeho faktickým 

a právním stavem a že jej jako takový do svého užívání přijímá. 

3. Nájemné nebytových prostor a movitého majetku je stanoveno po vzájemné dohodě 

smluvních stran ve výši …………………  Kč/rok, celkem …..………..,- Kč  

(slovy:……………………………………………………korun českých) ročně bez DPH. 

Součástí nájemného nejsou služby za elektrickou energii, plyn, vodu, stočné a svoz 

odpadu.  

 

4. Nájemce je povinen přihlásit se do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy svým jménem 

k odběru elektrické energie, plynu, komunálního odpadu a odebírat je přímo od jejího 

dodavatele a řádně a včas za ně platit. 

5.  Pronajímatel zajišťuje nájemci dodávku vody z vlastní vodovodní sítě a stočné od 

dodavatele stočného. Spotřeba vody a stočného je měřena odpočtovými měřidly. Cena za 

skutečnou spotřebu vody a stočného se bude uskutečňovat na základě faktur dodavatele a 

naměřených hodnot ve smyslu ustanovení § 21 odst. 9 a ve shodě s § 21 odst. 6 písm. b) 

zákona o DPH v případě zde uvedených plnění, vždy nejpozději do 31. 12. kalendářního 

roku. 
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IV. 

Splatnost nájemného a ceny za služby spojené s užíváním předmětu nájmu 

1. Nájemné je sjednáno v režimu dílčích plnění, za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění je ve smyslu § 21 odst. 9 zákona čí. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění je považován 1. den 3. měsíce kalendářního čtvrtletí. Nájemné bude 

hrazeno čtvrtletně v termínech uvedených v platebním kalendáři – daňovém dokladu 

příslušnou sazbou DPH, a to 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Platební kalendář 

bude každoročně vystaven a zaslán pronajímatelem.  

 

2. Prodlení nájemce s placením nájemného po dobu delší než 30 dnů bude smluvními 

stranami považováno za podstatné porušení této nájemní smlouvy. 

 

V. 

Inflační doložka 

1/Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo každoročně zvyšovat nájemné v souladu s § 2248 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku počínaje dnem 1. 4. následujícího kalendářního roku 

a v souladu s mírou inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem.  Zvýšení nájemného se 

vypočítá dle míry vyhlášené inflace, zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pronajímatel 

musí vždy zvýšení nájemného nájemci písemně oznámit.  

2/ Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet Pronajímatele. V případě 

prodlení nájemce s platbou je nájemce povinen zaplatit Pronajímateli podle § 1802 obč. 

zákoníku úroky ve výši stanovené právním předpisem. 

 

VI. 

Pojištění nájemce 

1. Ode dne podpisu této smlouvy je nájemce povinen sjednat a udržovat po celou dobu 

nájmu dle této smlouvy pojištění své odpovědnosti za škodu, která může nastat v 

souvislosti s prováděním činnosti nájemce v a na předmětu nájmu s tím, že nájemce je 

odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně 

závazných právních předpisů a této nájemní smlouvy. 

2. Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění podnikatelského rizika, 

popř. kopie příslušné pojistky musí být doručena pronajímateli nejpozději do 30-ti dnů po 

podpisu této smlouvy o nájmu. 

 

VII. 

Práva a povinnosti nájemce 

Nájemce se zavazuje: 

1. Užívat předmět nájmu řádně a v souladu s účelem nájmu. Nedodržení této povinnosti je 

považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
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2. Platit pronajímateli řádně a včas po dobu trvání nájmu dle této smlouvy dohodnuté 

nájemné a cenu za poskytované služby ve lhůtách a způsobem stanoveným v této 

smlouvě, 

3. Po dobu trvání nájmu dle této smlouvy udržovat předmět nájmu na své náklady v řádném 

a funkčním stavu, tzn. zajistit výhradně na svoje náklady po dobu trvání nájmu jejich 

běžnou údržbu. Za běžnou údržbu se považuje údržba spojená s každodenním užíváním 

předmětu nájmu, bez které jej nelze užívat k účelu sjednanému v této smlouvě, včetně 

provádění drobných oprav, to vše analogicky ve smyslu dříve platných ustanovení § 5 a 6 

nařízení vlády č. 258/1995 Sb. s tím, že podle výše nákladu se za drobné opravy považují 

další opravy předmětu nájmu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů 

tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odst. 2 a 3 § 5 výše uvedeného nařízení vlády, 

jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 10000 Kč. Provádí-li se na téže věci 

několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet 

nákladů na související opravy. 

4. Udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu užívání a: 

 informovat pronajímatele předem o všech nutných opravách přesahujících 

běžnou údržbu, 

 opravy a údržbu předmětu nájmu, které mají charakter havarijních oprav, 

případně jde o neodkladný zásah v zájmu ochrany majetku a zdraví, je nájemce 

oprávněn realizovat bez předchozího souhlasu pronajímatele. Tyto opravy a 

údržbu realizuje nájemce s péčí řádného hospodáře, účelně, hospodárně a svým 

jménem a na účet pronajímatele.  

 po dobu trvání nájmu nepoužívat, neskladovat, neprodukovat ani žádným 

jiným způsobem nenakládat na ani v  předmětu nájmu žádné toxické nebo 

nebezpečné odpady, substance, látky, jakož i jakékoli látky způsobilé škodit 

životnímu prostředí (dále jen „nebezpečné nebo škodlivé látky“). Nájemce 

může zacházet s odpadem, smetím popř. šrotem (dále jen „odpad“) pouze 

v souladu s příslušnými právními předpisy. Nájemce je povinen případný 

vzniklý odpad na své náklady průběžně odklízet, 

 provádět změny v a na předmětu nájmu na své náklady pouze s předchozím 

písemným souhlasem pronajímatele, součástí žádosti nájemce o udělení 

souhlasu ke změně v nebo na předmětu nájmu a jeho technickému zhodnocení 

bude vždy specifikace těchto změn s uvedením rozpočtu zamýšlených nákladů. 

Budou-li výdaje na změnu předmětu nájmu a jeho technické zhodnocení po 

udělení předchozího písemného souhlasu pronajímatele uhrazeny nájemcem, je 

nájemce oprávněn tyto výdaje po předchozím písemném souhlasu 

pronajímatele odepisovat a oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu 

veškeré změny v a na předmětu nájmu, které nastaly jak zaviněním nájemce, 

tak i bez jeho zavinění, 

 dodržovat právní předpisy, zejména na úseku požární ochrany, hygienické, o 

nakládání s odpady, o bezpečnosti práce aj., a zajistit, aby tyto předpisy 

dodržovali i třetí osoby zdržující se na nebo v předmětu nájmu. Vznikne-li 

závadný stav činností nebo provozem nájemce ve vztahu k multifunkční 

budově – bytovému domu, bezodkladně ho odstraní na vlastní náklady, 

 dodržovat technologické postupy a podmínky užívání  vybavení dle přílohy č.1 

a 2 této smlouvy a  podmínky užívání  zabudovaného zařízení dané 
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výrobcem,příp. dodavatelem nebo autorizovaným servisem, resp. stanovené 

pronajímatelem, s kterými byl nájemce  obeznámen před zahájením užívání, 

 umožnit pronajímateli nebo jím určené osobě vstup do a na předmět nájmu 

během obvyklé pracovní doby za účelem provedení kontroly předmětu nájmu. 

Pokud se účastníci nedohodnou jinak, je pronajímatel povinen písemně 

uvědomit nájemce o této kontrole alespoň jeden pracovní den předem. 

V případě, že nájemce podstatně poruší tuto smlouvu nebo bude nutné 

podniknout urgentní inspekci nebo v případě hrozícího nebezpečí poškození 

předmětu nájmu, je pronajímatel nebo jím určená osoba oprávněna vstoupit do 

nebo na předmět nájmu bez předchozího upozornění nájemce a v kterémkoliv 

dni a čase,  

 udržovat čistotu a pořádek na a v předmětu nájmu 

 bez zbytečného odkladu telefonicky a následně písemně informovat 

pronajímatele o všech škodách na majetku a zdraví osob, které vznikly v nebo 

na předmětu nájmu a jeho bezprostředním okolí 

 zajišťovat pravidelné revize vybavení, plynový kotel, hasící přístroje 

Nájemce má právo opatřit Předmět nájmu štíty, návěstími a podobnými znameními po 

předchozí dohodě s Pronajímatelem. 

 

VIII. 

Povinnosti pronajímatele 

Pronajímatel se zavazuje: 

1. řádně a včas předat předmět nájmu způsobilý k řádnému užívání dle této smlouvy nájemci 

nejpozději k, 

2. umožnit nájemci po dobu trvání této smlouvy nerušené užívání předmětu nájmu 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. 

3. pravidelně provádět revize rozvodů elektřiny, vzduchotechnického zařízení a dále 

protipožárního zařízení ve společných prostorách. 

IX. 

Změna užívání a podnájem 

 Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně za účelem uvedeným v čl. V. této 

smlouvy, a to v rámci svého předmětu podnikání.  

 Účastníci se dohodli, že nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu popř. do 

užívání třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a strpět jejich 

užívání neoprávněnými osobami.  

X. 

Úpravy předmětných nemovitostí 

1. Nájemce není oprávněn provádět v nebo na předmětu nájmu, jeho součástech a 

příslušenství bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele stavební či jiné obdobné 

úpravy.  
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2.  

3. Je-li k úpravám podle předchozího bodu tohoto článku nutný souhlas, stanovisko či 

vyjádření orgánů veřejné správy, nájemce je povinen si takový souhlas, stanovisko či 

vyjádření zajistit na své náklady před započetím prací.  

4. Pronajímatel může provádět úpravy a změny na nebo v předmětu nájmu, které jsou 

nezbytné k řádné údržbě anebo provozu nemovitostí, i bez souhlasu nájemce.  

 

XI. 

Doba trvání nájmu, skončení nájmu 

1. Nájem dle této smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 4. 11. 2022.  

2. Pronajímatel i Nájemce mohou tuto smlouvu vypovědět ve 6 měsíční výpovědní lhůtě. 

Výpovědní doba plyne prvním dnem měsíce následující po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. Porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti zvlášť závažným 

způsobem, a tím způsobí značnou újmu druhé smluvní straně, má dotčená strana právo 

vypovědět nájem bez výpovědní doby. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi druhé 

smluvní straně.  

3. Má-li strana k výpovědi vážný důvod (§ 2312 OZ), je výpovědní doba tříměsíční; trvá-li 

nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že 

druhá strana nájem vypoví, je výpovědní doba vždy 6 měsíců. 

 

4. Nájemce je povinen před vyklizením předmětu nájmu, nejpozději k poslednímu dni trvání 

této smlouvy, uvést předmět nájmu do stavu, v jakém mu byl předán, tj. především řádně 

vyčištěn a vymalován s ohledem na obvyklé opotřebení a provedení úprav ve smyslu této 

smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 1 odst. 2 obč. zákoníku  na tom, že pro případ 

vypovězení nájmu některou ze stran, není strana, která nájem vypověděla, povinna poskytnout 

druhé smluvní straně přiměřené odstupné ve smyslu ust. § 2223 občanského zákoníku ani náhradu 

za převzetí zákaznické základny podle ust. § 2315 občanského zákoníku. Ostatní práva a 

povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a navazujícími 

obecně závaznými právními předpisy. 

XII. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného či jiného peněžitého závazku z této 

smlouvy delším než jeden měsíc, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok 

z prodlení stanovený obecně závazným právním předpisem. 

2. Bude-li nájemce užívat předmět nájmu v rozporu s touto smlouvou nebo jejím účelem, je 

nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-  Kč za každý 

případ porušení této povinnosti. V případě opakovaného porušení této povinnosti bude 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku pokuty uvedené v předchozí větě.  

3. Jestliže nájemce poruší kterékoli ustanovení této smlouvy, ukládající nájemci nepeněžitou 

povinnost, s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci a odst. 4. tohoto článku smlouvy, 

je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení takové nepeněžité povinnosti, a to i opakovaně. 

4. V případě prodlení nájemce s vyklizením a řádným předáním předmětu nájmu dle této 
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smlouvy pronajímateli je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 

1.500,-  Kč za každý den tohoto prodlení. 

5. Smluvní pokuta je splatná na účet pronajímatele ve lhůtě do 15 dnů od doručení jejího 

vyúčtování, nebude-li v tomto vyúčtování uvedeno jinak. 

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost nájemce odstranit závadný stav a právo 

pronajímatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností nájemce. Náhrady 

škody se pronajímatel může domáhat samostatně vedle smluvní pokuty a nad její rámec. 

XIII. 

Oznamování 

Pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak, budou všechna oznámení doručována 

smluvním stranám písemně na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

XIV. 

Společná ustanovení 

Závěrečná ustanovení 

1/ Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále 

zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 

spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, pokud nebyla některá 

ustanovení vyloučena z jejich užití touto smlouvou. Smluvní strany se dále dohodly na tom, 

že pokud by některou ze stran nebyla převzata písemnost zaslaná doporučenou zásilkou 

prostřednictvím České pošty, má se za to, že byla doručena druhé smluvní straně třetím dnem 

od jejího prokazatelného odeslání. 

 

2/ Pronájem předmětu nájmu  byl schválen usnesením Rady obce Dolní Bečva č. ……. ze dne 

………… na základě vyhlášeného záměru ze dne …………… 

 

3/Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dne ……………….2022. 

4/ Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma 

smluvními stranami. 

 

5/ Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 

sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují níže své podpisy. 

V Dolní Bečvě dne …… 2022 

 

 

 

Za pronajímatele                                                                              Za nájemce  
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příloha č. 1 

 
Technologické vybavení 

 

název soupis počet 

100.1 VARNÝ BLOK 1. Elektrický sporák, trouba 1 

 2. Pracovní stůl neutrální a s vypouštěním oleje 1 

 2aFritéza 2x8 l 1 

 3. Pracovní stůl neutrální  1 

 4. Mikrovlnná trouba 1 

 4a Police pod mikrovlnou troubu 1 

   

100.2 PŘÍPRAVNA PIZZY 5. Pec na pizzu dvoukomorová 1 

 5a Podstavec pod sestavu pecí na pizzu 1 

 6. Nástěnný odsávací zákryt s filtry a osvětlením  1 

 7. Chlazený Pizza stůl s kompresorem a chlazenou nástavbou  1 

 8. Nářezový stroj na uzeniny i sýry vč. kotoučů 275 mm 1 

100.3 PŘÍPRAVNA TĚSTA 9. Umývadlo nerezové 1 

 9a Stojánková baterie s kolenovým spouštěním 1 

 9b Nástěnný zásobník s dávkovačem na tekuté mýdlo 1 

 9c Nástěnný zásobník na papírové ručníky 1 

 9d Plastový koš na papírové ručníky s výklopnou poklicí 15 l 1 

 10. Spirálový hnětač tuhého těsta, díž objem 10 litrů 1 

 11. Jedno dřez lisovaný 1 

 11a Stojánková baterie páková 1 

 12 Chlazený stůl s kompresorem 1 

 13 Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi 1 

 14 Krájecí nirolenová deska 1 

 15 Stolní váha plošinová kompaktní 1 

100.4 PORCOVÁNÍ POKRMŮ 17 Pracovní stůl s trnoží a prostorem pro pod stolovou   

     chladničku a mrazničku 

1 

 18 Mrazící skříň pod stolová 121 litrů, nerezová, plné dveře 1 

 19 Chladící skříň pod stolová 161 litrů, nerezová, plné dveře  1 

 20 Krájecí nirolenová deska  1 

   

100.5 PŘÍPRAVNA 

ZELENINY 

22 Jedno dřez s odkládací plochou lisovaný  1  

 22a Stojánková baterie páková 1 

 23 Neutrální pracovní deska 1 

 24 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a prostorem pro  

     Pod stolovou chladničku 

1 

 25 Chladící skříň pod stolová 161 litrů, nerezová, plné dveře 1 

 26 Krájecí nirolenová deska 1 

 27 Univerzální kuchyňský robot vč. Maso mlýnku, mako  

      mlýnku a krouhače zeleniny) 

1 

 27aPříslušenství k robotu (krouhač zeleniny, mlýnek na maso,  

     odšťavňovač ovoce) 

1 

 28 Nástěnná skříňka otevřená 1 

100.6 MYTÍ KUCHYŇSKÉHO 

NÁDOBÍ 

29 Jedno dřez s odkládací plochou lisovaný 1 

 29a Tlaková sprcha s baterií ze stolu a ramínkem 1 

 29b Lapač tuku nerezový 1 

 30 Nádoba na odpadky, pojízdná 30 l 1 

 31 Regál se čtyřmi policemi 1 

   

100.7 PŘÍPRAVA POHÁRŮ 33 Pracovní stůl s policí, jednou zásuvkou a prostorem pro   

    chladničku 

1 
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 34 Chladící skříň pod stolová 161 litrů, nerezová, plné dveře 1 

 35 Výrobník šlehačky 1 l 1 

 36 Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi 1 

100.9 MYTÍ STOLNÍHO 

NÁDOBÍ 

39 Mycí stroj na sklo a nádobí 1 

 39a Podstavec pod mycí stroj 1 

   

 39b Změkčovač jedno kohoutový 1 

 40 Jedno dřez s odkládací plochou lisovaný 1 

 40a Tlaková sprcha s baterií ze stolu a ramínkem 1 

 41 Nádoba na odpadky, pojízdná 30 l 1 

 42 Regál s čtyřmi policemi 2 

 43 Přepravní vozík se dvěma policemi 1 

   

101 VÝDEJ CUKRÁRNA                                                  

 46 Chlazená vitrína cukrářská prodejní, ventilátorové chlazení 1 

 47 Neutrální prodejní pult 1 

 48 Vitrína cukrářská prodejní, neutrální roh 45o 1 

 49 Chlazená vitrína cukrářská prodejní, ventilátorové chlazení 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

102 VÝDEJ NÁPOJŮ - BAR 58 Výčepní deska s jedno dřezem s odkapní vaničkou s 

mřížkou 

1 

 58a Stojánková baterie páková 1 

 59 Kostra výčepního stolu 1 

   

   

 62 Nádoba na odpadky, pojízdná 30 l 1 

 63 Mycí stroj na sklo 1 

 63a Změkčovač jedno kohoutový 1 

 64 Neutrální pracovní deska 1 

 65 Pracovní stůl baru pod myčku a výrobník ledu 1 

 66 Kávovar espresso dvoupákový 1 

 66a Zásuvka na lógr pod kávovar 1 

 66b Změkčovač jedno kohoutový 1 

 21 Mlýnek na kávu s dávkovačem 1 

 67 Chladící skříň barová, pod stolová, jednodílné prosklené 

dveře 

1 

 68 Pracovní stůl baru pod kávovar s  prostorem pro ledničku 1 

 69 Výrobník ledu 1 

   

   

   

115 CHODBA - SKLAD 74 Chladící skříň 500 litrů, plné dveře 1 

 75 Mrazící skříň 500 litrů, plné dveře 1 

 76 Úložná regálová skříň s otočnými dveřmi, 5 polic,  

     nerezová 

1 
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příloha č. 2 

 

 

 

Vybavení nábytkem 

 

 

 

 

Kód název počet 

N1 Kavárenská židle dřevěná 904 32 

N2 Kavárenský stůl dřevěný 5 

N3 Kavárenský stůl dřevěný 5 

N4 Barová židle dřevěná 906 4 

N5 Barový pult dřevěný 1 

N6 Nástěnný regál na sklo a pochutiny 2 

   

   

N9 Samostatně stojící věšák 1 

N10 Nástěnný věšák 2 

N11 Skříň šatní uzamykatelná 400x55xH 1900 5 

N11a Skříň policová 800x300xH 1700 2 

N12 Nástěnný věšák – 2 háčky 2 

N13  Koš plastový s víkem 3 

N14 Zrcadlo 600x850 mm 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


