
Nabídka pronájmu provozovny pro sezónní občerstvení 

v Návštěvnickém středisku Čížov 

 

Identifikace pronajímatele 

 Název: Správa Národního parku Podyjí 

  státní příspěvková organizace, zřízena Rozhodnutím MŽP č. 10/91 

 Zastoupena: Ing. Tomášem Rothröcklem – ředitelem 

 Sídlo: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

 IČ: 00837971 

 DIČ: CZ00837971 

 Telefon: 515 226 722 

      Kontaktní osoba:     Ing. Josef Maxa 

 E-mail: info@nppodyji.cz  

 Intermet: www.nppodyji.cz 

 

Charakteristika lokality 

Návštěvnické středisko Čížov se nachází v centrální části Národního parku Podyjí v obci 

Čížov, na nejfrekventovanější turistické trase Čížov – Hardegg. Tato lokalita je zejména v 

letních měsících hojně navštěvována turisty a cykloturisty – návštěvníky Národního parku 

Podyjí a Národního parku Thayatal. Zjištěná návštěvnost na dané trase je v letních měsících 

(červenec a srpen) cca 7 tisíc návštěvníků. 

Mezi atraktivity v místě a jeho okolí patří krajina obou národních parků, obce Čížov a 

Hardegg, dále pak Nový Hrádek, Vranov nad Dyjí a Vranovská přehrada. 

Před obcí je záchytné parkoviště pro motorizované návštěvníky, viz. http://mapy.cz/s/iMHE 

Předmět pronájmu 

Předmětem nabídky jsou vybrané prostory pro sezónní občerstvení, které se nacházejí v 

budově Návštěvnického střediska Čížov. 

Adresa objektu: Čížov 176, 671 02 Šumná 

Odkaz na internetovou (turistickou) mapu: http://mapy.cz/s/a3IW 

Odkaz na Street View: http://goo.gl/maps/njtFu 

http://www.nppodyji.cz/
http://mapy.cz/s/iMHE
http://mapy.cz/s/a3IW
http://goo.gl/maps/njtFu


Objekt je zásobován vodou z vlastní studny. Spotřeba elektrické energie je pro pronajaté 

prostory měřitelná odděleně. 

Prostory k pronájmu, jejich plocha a vybavení: 

 Kuchyň – 12,00 m
2
, nerezové kuchyňské stoly, elektrický sporák, digestoř, mrazák, 

lednice, dřez na nádobí, umývadlo na ruce, není vybavena kuchyňským nádobím, 

jídelní nádobí s příbory 

Charakter vybavení kuchyně neumožňuje plnohodnotné zpracování syrových potravin. 

 Pultový výdej – 11,25 m
2
, výčepní zařízení s chlazením, policové skříně, dřez, 

sklenice, šálky 

 Restaurace – 60,18 m
2
, stoly a židle, kapacita 29 míst, oddělený prostor pro dětský 

koutek (vybavený malým stolkem a židličkami), WiFi Free 

 Salonek – 34,22 m
2
, stoly, židle a lavice, kapacita 22 míst 

 Vyhlídková letní terasa – 12,80 m
2
, bez možnosti posezení 

 Chodba, úklidová místnost, WC pro obsluhu 

 Skladovací prostory v suterénu – 5,50 m
2
, bez vybavení, zásobovací výtah před 

vchodem do skladovací místnosti 

V areálu střediska je pro veřejnost k dispozici zahrada s pergolou a dětským hřištěm, veřejné 

toalety. Objekt je přístupný pro invalidy. 

Účel pronájmu 

Správa Národního parku Podyjí, jako provozovatel návštěvnického střediska, chce  zajistit 

zvýšení standardu poskytovaných služeb pro turistickou veřejnost. Prostory budou tedy 

pronajaty za účelem provozování sezónního občerstvení dle stanovených podmínek 

organizace – pronajímatele. Styl poskytovaných služeb by měl mít charakter „venkovské 

kavárny“, která bude vhodně doplňovat služby poskytované v návštěvnickém středisku. 

Období pronájmu je od 1. července do 30.září 2018. 

Provozní podmínky 

Provozní doba 

Provozní doba restaurace se bude shodovat s provozem informačního střediska. 

 Červenec a srpen: denně od 9:00 do 19:00 hodin 

 Září: víkendy a státní svátky do 9:00 do 17:00 hodin 

Přístup do budovy bude obsluze umožněn maximálně hodinu před otevřením a hodinu po 

uzavření restaurace, případně dle potřeb po předchozí dohodě. 



Sortiment 

Nabídka občerstvení bude přizpůsobena očekávaným potřebám návštěvníků, tedy: 

 Nápoje všeho druhu – teplé a studené, točené a balené, nealkoholické a alkoholické. 

 Jídla dle možností provozovatele – předpokládá se nabídka jednoduchého občerstvení 

(polévky, teplé uzeniny, pečivo, saláty, zákusky, zmrzlina apod.). Nebudou nabízeny 

fritované pokrmy. 

Možnost doplňkového prodeje nápojů a potravin, preferována je nabídka místních produktů a 

zdravé výživy. 

Provozní podmínky 

 Prostory celého areálu jsou nekuřácké. 

 Obsluha zákazníků bude pouze ve vnitřních prostorách, je zakázáno vynášení skla  a 

talířů mimo prostory restaurace. Do venkovních prostor mohou zákazníci vynášet 

nápoje  v kelímcích, lze využít i vhodných vratných přepravek, výjimka platí pro 

nápoje a jídlo odnášené ven. 

 Jídlo a nápoje nebudou podávány v plastovém, jednorázovém nádobí. 

 Interiér restaurace nebude měněn ani doplňován, užití reklamních materiálů, 

souvisejících s provozem, je možné jen po odsouhlasení pronajímatelem. 

 Vybavení provozu kuchyně dalšími spotřebiči je přípustné za podmínky jejich dobrého 

technického stavu a po odsouhlasení pronajímatelem. 

 Úklid pronajatých prostor a veřejných toalet bude zajišťovat nájemník, který rovněž 

bude zajišťovat průběžný úklid venkovních prostor od případně poházeného 

(plastového/papírového) nádobí. 

 Nájemník bude zodpovědný za dodržování příslušných hygienických norem, 

spojených s provozováním občerstvení. 

 Nájemník bude zajišťovat třídění recyklovatelných odpadů vznikajících provozováním 

občerstvení a jejich odvoz. 

 Nádoby na směsný odpad jsou k dispozici. 

 Reklamní poutač (typu „A“) provozovny je možné umístit před budovou. Ve 

venkovních prostorách (budova, oplocení zahrady) je možné též umístit reklamní 

banner – jeho rozměr, grafické a materiálové ztvárnění i umístění podléhá 

předběžnému odsouhlasení pronajímatelem. 

 Pronajímateli bude umožněna rezervace salonku pro jeho potřeby v předem 

dohodnutém termínu. 



Obchodní podmínky 

Celkové nájemné (bez služeb a energií) bude hrazeno po částech, 50 % při podpisu nájemní 

smlouvy, 50 % do 1. srpna 2018. 

Spotřeba elektrické energie bude nájemci fakturována dle skutečné spotřeby na základě 

podkladů dodavatele. Výše zálohy bude dohodnuta v nájemní smlouvě. 

Finanční spoluúčast nájemníka na služby spojené s odvozem směsného odpadu bude 

dohodnuta v nájemní smlouvě. 

Orientační schéma patra budovy 

 


