VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“).
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Základní údaje

1.1 Identifikační údaje vyhlašovatele:
vyhlašovatel:
IČ:
se sídlem:
zastoupené:

Honební společenstvo Chlístov
47442794
Chlístov 29, 675 22 Chlístov
Ing. Jiří Krátký, honební starosta

dále jen „vyhlašovatel“.
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Předmět a povaha soutěže:

2.1 Vyhlašovatel tímto vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského
zákoníku veřejnou soutěž o nejlepší nabídku na pronájem společenstevní honitby
Chlístov, o výměře 819 ha (dále jen „honitba“), uznané rozhodnutím Městského
úřadu Třebíč ze dne 22. 3. 1992, č.j. 106/8797/1992/206-So , která byla dána
rozhodnutím téhož úřadu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. ŽP-18/2003/SSM, do souladu
se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon o myslivosti“), a to ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 a násl. zákona o
myslivosti.
2.2 Honitba bude pronajata na dobu 10 let od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2033.
2.3 Vyhlašovatel tímto výslovně uvádí, že není zadavatelem ve smyslu ustanovení
§ 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a že na tuto soutěž se ustanovení tohoto zákona neaplikují.
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Předpoklady pro účast v soutěži

3.1 Vzhledem k tomu, že honitbu je možné dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o
myslivosti pronajmout pouze:
a) české fyzické osobě, která má platný český lovecký lístek,
b) mysliveckému sdružení vzniklému podle předpisů o sdružování občanů za
účelem nájmu honitby, jehož nejméně 3 členové splňují podmínku uvedenou
v písmenu a),
c) české právnické osobě, která na pozemcích v těchto honitbách zemědělsky
nebo lesnicky hospodaří nebo která má myslivost uvedenu v předmětu své
činnosti a jejíž statutární orgán nebo alespoň jeden jeho člen nebo odpovědný
zástupce splňuje podmínku uvedenou v písmenu a),
je každý zájemce povinen k nabídce přiložit dokumenty, z nichž splnění shora
uvedených předpokladů pro účast vyplývá.

3.2 Zájemci jsou dále povinni doložit mysliveckou odbornost osoby, která bude v
případě úspěchu zájemce v soutěži vykonávat v honitbě funkci mysliveckého
hospodáře.
3.3 Vyhlašovatel nemusí zahrnout do soutěže nabídky zájemců, kteří nesplňují shora
uvedené podmínky, případně jejich splnění v nabídce neprokáží. O takovém
postupu není vyhlašovatel povinen zájemce vyrozumět.
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Další požadavky na nabídky

4.1 Zájemci jsou povinni v rámci své nabídky předložit závazný záměr hospodaření
v honitbě.
4.2 Zájemci jsou dále povinni v rámci nabídky předložit tři podepsaná vyhotovení
návrhu nájemní smlouvy. Závazný vzor nájemní smlouvy bude zájemcům
zaslán v elektronické podobě do 3 pracovních dnů od okamžiku doručení jejich
žádosti na emailovou adresu honebního starosty: Jiri.Kratky@kemin.com
4.3 Do návrhu nájemní smlouvy nejsou zájemci oprávněni zasahovat jinak než
doplněním údajů na vyznačených místech, tedy zejména identifikace zájemce a
nabídkové výše nájemného.
4.4 Vyhlašovatel nicméně není povinen se zájemcem nájemní smlouvu uzavřít ani
v případě, že nabídka zájemce bude vyhodnocena jako vítězná.
4.5 Zájemci v nabídce dále nabídnou výši nájemného za hektar honitby za rok, a to
doplněním tohoto údaje do návrhu nájemní smlouvy.
4.6 Pokud je zájemcem myslivecké sdružení, je povinno k nabídce dále předložit
seznam svých členů.
4.7 Nabídky včetně předmětné smlouvy a všech příloh musí být vyhotoveny písemně
v listinné podobě, a to v českém jazyce na bílém papíře ve formátu A4. Všechny
listy nabídky, včetně příloh, musí být řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou počínající číslem 1 a nabídka musí být svázána tak, aby nebylo možné s
jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního
prvku.
4.8 Nabídka včetně všech příloh musí být doručena v jedné uzavřené obálce a musí
být zajištěna proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem nebo
podpisem účastníka. Obálka musí být označena jako: „Veřejná soutěž –
Pronájem honitby Chlístov“.
4.9 Nabídku je nutné doručit do konce soutěžní lhůty na adresu vyhlašovatele
uvedenou výše.
4.10 Každý zájemce může podat nanejvýše jednu nabídku, kterou není možné měnit.
4.11 Každý zájemce nese náklady své účasti sám, vyhlašovatel není povinen nabídky
za žádných okolností vracet.
4.12 Vyhlašovatel nemusí zahrnout nabídku do soutěže, pokud její obsah a forma
zcela neodpovídají shora uvedenému. O takovém postupu není vyhlašovatel
povinen zájemce vyrozumět.
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LHŮTY

5.1 Nabídku je možné podat do 26. 8. 2022 do 12:00 hod.
5.2 Do soutěže nelze zahrnout nabídku předloženou po lhůtě.
5.3 Vyhlašovatel oznámí zájemci, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvhodnější do
60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V této lhůtě rovněž vyhlašovatel
zašle vítěznému zájemci jedno oboustranně podepsané vyhotovení nájemní
smlouvy, pokud se rozhodne se zájemcem smlouvu uzavřít.
5.4 Vyhlašovatel ve stejné lhůtě vyrozumí o výsledku soutěže zájemce, kteří v
soutěži neuspěli, a to stejným způsobem, jakým zveřejnil vyhlášení soutěže. To
platí i pro případ zrušení soutěže či odmítnutí všech nabídek.
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VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

6.1 Vyhlašovatel vybere nabídku, která mu bude nejlépe vyhovovat ve smyslu
ustanovení § 1777 odst. 2 občanského zákoníku.
6.2 Otevírání nabídek, jejich kontrola i hodnocení proběhnou neveřejně s tím, že
vyhlašovatel bude svůj postup protokolovat.
6.3 Vyhlašovatel předesílá, že může hodnotit nabídky mimo jiné podle těchto kritérií:
 výše nabídnutého nájemného,
 záměru v honitbě,
 myslivecké odbornosti, praxe a důvěryhodnosti,
 osoby zájemce s ohledem na ustanovení § 32 odst. 2 a 6 zákona o myslivosti,
tedy zda zájemce je členem vyhlašovatele, případně podle toho, kolik členů
zájemce je zároveň členy vyhlašovatele.
6.4 Výběr nejvhodnější nabídky není vyhlašovatel povinen odůvodnit.
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VÝHRADY VYHLAŠOVATELE

7.1 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit celou soutěž nebo její jednotlivé body bez
udání důvodu, a to i po uplynutí lhůty k podání nabídek, změnit nebo zrušit
podmínky soutěže a také právo odmítnout všechny podané nabídky.
7.2 Změnu nebo zrušení soutěže oznámí vyhlašovatel stejným způsobem, jakým
soutěž zveřejnil.

V Chlístově dne 10. 8. 2022
Honební společenstvo Chlístov
Ing. Jiří Krátký, honební starosta

