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Za Trojku, p.o. 

Atrium na Žižkově 

 

 

v y h l a š u j e otevřenou výzvu o nejvhodnější nabídku na provozování kavárny v prostorách Atria 
na Žižkově (dále jen Atrium), na adrese Čajkovského 12, Praha 3 

 

 

Kavárna je pro nás důležitá. A pro naše zákazníky ještě víc.  

 

Je to první místo, kam naši hosté přijdou a nám záleží na tom, aby se v Atriu cítili jako v 
peřince. Hledáme proto někoho, kdo provozu kavárny dá nejen novou energii, ale hlavně srdce. 
Jste to vy? Mrkněte, co nabízíme, těšíme se na spolupráci! 

 

Rádi bychom v kavárně měli partnera, který s námi potáhne za jeden provaz a bude se s námi s 
radostí podílet na tom, že Atrium je místo, kam se lidé rádi vracejí. Bude ochoten tomu 
přizpůsobit otvírací dobu a někdy mít opravdu netradiční nabídku pro nějakou z Atriových akcí. 
Bude ho bavit setkávat se nejrůznějšími lidmi a mít spolu s námi radost, když se podaří vytvořit 
si společné pravidelné návštěvníky.  

Káva spojuje a tak je důležité, aby byla dobrá a dobře udělaná, a s domácím koláčem chutná 
ještě líp. Dobré a zdravé suroviny jsou základ a polévka je grunt. 

Díky tomu bude možné vést kavárnu na krásném místě v srdci Žižkova s nečekaně silnou 
atmosférou.  

 

 

A teď trochu formálně, když jsme ta příspěvkovka. Tak se nebojte, čtěte dál, a když něčemu nebudete 
rozumět, klidně se ozvěte, už se na vás těšíme!  
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1. Charakteristika provozu  

Atrium na Žižkově je mezigenerační kulturní centrum v srdci Žižkova. Nachází se v objektu 
bývalého barokního kostela s přístavbou, ve které je umístěna malá galerie a prostor kavárny.  

Kromě koncertů nejrůznějších hudebních žánrů s důrazem na klasickou hudbu a jazz, pořádá 
Atrium také výstavy současného umění a akce pro rodiny s dětmi a sousedy z přilehlé lokality. 
Nevšední prostor překvapí každého návštěvníka netradiční kombinací historického kostela s 
živým kulturním děním. www.atrium.cz 

Prostor kavárny není velký, ale návštěvníkům je k dispozici také prostor nezastřešeného 
vnitřního atria, foyer a zahrada. 

Kavárna by se svým provozem měla stát nedílnou a zásadní součástí Atria tak, aby se v ní 
návštěvníci cítili dobře a vnímali ji jako součást celého centra.  

A i pro tým Atria by měla být partnerem a oporou v realizaci programu. Provoz kavárny a Atria 
by měl být v maximální míře provázán. 

Kavárna by svým provozem měla nabízet návštěvníkům kvalitní služby, možnost trávení 
volného času i pracovních setkání. 

Návštěvníky Atria jsou lidé z přilehlé lokality, rodiče s dětmi a senioři. Kavárna by měla umět 
svou nabídkou zaujmout každého z nich. 

Proto předpokládáme že:  

- kavárna bude plně̌ k dispozici potřebám programu a provozu Atria 
 

- kavárna bude svým provozem pomáhat propagovat a podporovat Atrium a jeho vize. 
Nabídne přátelské a příjemné prostředí ́ otevřené́ všem s přijatelnými cenami  
 

- kavárna bude nabízet široký́ sortiment teplých nápojů̊ (zejména kvalitní a dobře 
připravovanou kávu), domácích limonád a šťáv, zdravého lehkého občerstvení, 
zákusků, kvalitního vína a případně dalšího sortimentu (nabídka teplých jídel je vítaná, 
ale necháváme na rozhodnutí navrhovatele) 
 

- kavárna se bude svou produktovou nabídkou podílet na připravovaných akcích Atria   
 

- kavárna bude mít jednotný vizuální styl s Atriem a bude se podílet na propagaci akcí 
Atria. Stejně tak jako se bude Atrium v maximální míře podílet na propagaci předem 
domluvených akcí v kavárně. 
 

- kavárna bude přátelským místem určeným nejširšímu spektru návštěvníků především z 
řad lokálních obyvatel, umělecké veřejnosti, rodin s dětmi a seniorů 
 

- kavárna bude místem trávení volného času i pracovních setkání, tomu bude odpovídat i 
otvírací doba kavárny 
 

- hosté kavárny mohou využívat foyer, vnitřní atrium pod širým nebem i zahradu Atria, 
pokud to nenaruší kulturní program Atria a dobré sousedské vztahy 
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2. Požadavky na provoz: 

 

- kavárna je provozována jako nekuřácká, 
 

- minimální otevírací doba ve všední dny: 10:00 do 22:00 hod, o víkendech a v období od 
1. 7. do 31. 8. určuje otvírací dobu provozovatel kavárny po dohodě s pronajímatelem, 
je ale povinen zajistit provoz kavárny alespoň hodinu před začátkem a hodinu po 
ukončení programu pro veřejnost, případně v otvíracích hodinách galerie. 

 

Ostatní specifika provozu jsou obsažena v návrhu Podnájemní smlouvy, která je přílohou této 
výzvy. 

 

3. Vybavení prostor 
 

V pronájmu je zahrnuto i stávající vybavení: 

Mobiliář prostoru kavárny: 
židle (TON), stoly, osvětlení, barová a policová sestava, ozvučení prostoru - viz foto 
 
Mobiliář a spotřebiče zázemí: 
pracovní stoly, regály, police, mycí stoly, konvektomat, grilovací deska, digestoř, fritéza 

Konkrétní typy a počty spotřebičů sdělíme zájemcům na požádání 

O případném odkupu dalšího vybavení zázemí provozovny jednáme se stávajícím 
nájemcem. 

 

4. Předpokládaná doba pronájmu 

Vyhlašovatel požaduje uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 
31.10. 2021. V případě bezproblémové spolupráce bude další smlouva o nájmu uzavřena 
na 3 roky (schválení smlouvy delší než 1 rok, podléhá schválení Rady městské části 
Praha 3). 
 

Předpokládané datum převzetí nebytových prostor účastníkem: 1. 11. 2020 

Nejzazší požadované datum zahájení provozu kavárny: 16. 11. 2020 
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5. Hodnocení podaných nabídek  

Vyhlašovatel bude při posuzování nabídek postupovat dle vlastního uvážení, zejména 
s přihlédnutím k následujícím kritériím: 

- Soulad popsaného provozního konceptu s provozem a programovou koncepcí Atria 
- kvalita, atraktivita a proveditelnost podnikatelského záměru a jeho soulad s poptávkou 

preferovaných zákazníků, tedy cílových skupin Atria (tedy zejména rozsah a cena 
navrženého sortimentu) 

- podnikatelská historie a serióznost budoucího provozovatele, 
- další návrhy na nadstandardní služby a aktivity v prostorách kavárny. 

 
HARMONOGRAM 

- nabídky jsou přijímány elektronicky na marie.kasparova@zatrojku.cz do neděle 
20. 9. 2020 do 23:55 

- vybraní navrhovatelé budou vyzváni ke společnému setkání v týdnu  
28. 9. – 2. 10. 2020 

- vítězný navrhovatel bude informován do 5. 10. 2020 
 

6. Obsah nabídky 

Vyhlašovatel požaduje, aby účastník spolu s nabídkou povinně předložil: 
 

a) podnikatelský záměr včetně popisu zamýšleného charakteru a atmosféry kavárny 
(např. odkazy na obdobné podniky), charakteristiky sortimentu, otevírací doby atd. 

b) návrh minimální nabídky sortimentu – vzorové menu s uvedením cen jednotlivých 
položek 

c) způsob zajištění obsluhujícího personálu 
 

Volitelně může navrhovatel k nabídce přiložit: 
 

reference od dosavadních partnerů, vždy s kontaktem na osobu, která je připravena doporučení 
potvrdit. 
 
Navrhovatel může volitelně do nabídky zahrnout i další ustanovení a podmínky, např.: 

o systém slev a bonusů pro zaměstnance pronajímatele, nadstandardní služby 
zákazníkům, 

o náměty na doplnění vzhledu a funkčnosti interiéru a jeho vybavení, 
o vedlejší aktivity (hudba, ne kavárenský sortiment, propojení s činností Atria), 

veřejné akce atd., 
o způsob komunikace se zákazníky – PR a asociální sítě 
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7. Práva vyhlašovatele 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit či upravovat podmínky otevřené výzvy a právo ji 
zrušit bez uvedení důvodu. V takovém případě nevzniká uchazeči žádné právo na náhradu 
nákladů či případné škody. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným navrhovatelem o konečném znění podmínek 
smlouvy o nájmu. 

 

8. Kontakt 
 

V případě dotazů nebo zájmu o návštěvu prostor kontaktujte: 
Marií Kašparovou, 774 321105 marie.kasparova@zatrojku.cz 
Za Trojku, p.o. Čajkovského 12/12a, Praha 3, IČO: 000879738 

 
9. Přílohy 

 
Plánek prostor 
Fotografie prostor 
Návrh podnájemní smlouvy 

 

 

 
V Praze dne 18.8. 2020 
Marie Kašparová 
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PŮDORYSNÝ PLÁN PROSTOR
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INTERIER KAVÁRNY
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VNITŘNÍ ATRIUM
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ZAHRADA
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FOYER

 


