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Věc: Výzva k uzavření pachtovní smlouvy 
 

Správa Krkonošského národního parku, 
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, 
IČ: 00088455, 
Zastoupená PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem, 

 

 

jako pronajímatel, Vás tímto vyzývá k podání: 
 

Nabídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Velká Úpa II  
a Špindlerův Mlýn se Správou KRNAP  

 
 

1. Podrobná specifikace pozemků je uvedena v přílohách této výzvy. 
 
2. Zájemce je oprávněn podat pouze jednu nabídku na uzavření pachtovní smlouvy na všechny 

pozemky jedné lokality nebo na všechny pozemky obou lokalit zvlášť. Pronajímatel nepřipouští 
variantní řešení. 

 
3. Cílem tohoto výběrového řízení je nalézt vhodného pachtýře pro lokalitu Braunovy louky v 

k.ú. Velká Úpa II a lokalitu Petrova Bouda v k.ú. Špindlerův Mlýn. Předpokládané zahájení 
platnosti pachtu je 1. 7. 2019. 

 

4. Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší nabídková cena pachtovného Správě KRNAP v Kč 
bez DPH. 

 

5. Podrobné podmínky pachtu jsou uvedeny v návrhu pachtovní smlouvy a jejích přílohách, které 
tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Zájemce je povinen vyplnit požadované údaje a podepsat návrh 
smlouvy. Podáním nabídky zájemce deklaruje, že souhlasí se smluvními ujednáními pachtovní 
smlouvy a respektuje tak její znění. 
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6. Jako minimální částku za pachtovné pozemků stanovil zadavatel minimálně ve výši: 
Petrova Bouda: 809 Kč bez DPH za rok 
 
Braunovy louky: 762 Kč bez DPH za rok 
 
 
7. Vítěz tohoto výběrového řízení se zavazuje hospodařit na propachtovaných pozemcích dle 

pachtovní smlouvy a managementového plánu vycházejícího z plánu péče o KRNAP a jeho 
OP viz. Příloha pachtovní smlouvy č. 2. 

 
8. Vítěz tohoto výběrového řízení uzavře závazek na předmětných pozemcích se SZIF, bude 

plnit podmínky příslušného agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO), které 
nastaví v souladu s managementovým plánem propachtovatel. 

 
9. Práce nad rámec podmínek AEKO mohou být hrazeny formou Dohody o poskytnutí příspěvku viz. Příloha 

pachtovní smlouvy č. 4, Dohoda o poskytnutí příspěvku-VZOR. 

 

10. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 11. 6. 2019 do 10:00 do sídla 
pronajímatele, Dobrovského 3, Vrchlabí na podatelnu. Nabídka musí být vložena do 
uzavřené obálky označené jako „Neotvírat - Nabídka na uzavření pachtovní smlouvy, 
Braunovy louky / Petrova bouda / obě lokality“. Na obálce musí být uvedeno jméno zájemce. 

 
11. Pronajímatel si vyhrazuje právo nabídky odmítnout bez udání důvodu a právo zrušit 

výběrové řízení. 
 
12. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které budou nižší než minimální výše 

stanovené pachtovné. 
 

13. Nabídka účastníka musí obsahovat: 
 

a) Vyplněný Krycí list, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. 
b) Vyplněný návrh pachtovní smlouvy doplněný o nabídku účastníka a jeho identifikační 

údaje. Návrhy smluv musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. 
c) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán. 
d) Výpis ze živnostenského rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského 

podnikatele. Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, příp. 
obdobný odklad evidence vedené v zemi zahraničního uchazeče. 

e) Výpis z evidence Rejstříku trestů § 74 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona. 
f) Vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této výzvy. 

 
Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů (výpisy a 
potvrzení úřadů) nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.  Pronajímatelé si vyhrazují 
právo ověřovat pravdivost předložených dokladů. 

 
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Braunová, tel. 499456337, rbraunova@krnap.cz 

Mgr. Lucie Procházková, tel. 499456340, 
lprochazkova@krnap.cz 

 
 

Přílohy této výzvy: Příloha č. 1 – Návrh pachtovní smlouvy včetně příloh 
Příloha č. 2 – Krycí list 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení  

 
 

Ve Vrchlabí dne 22. 5. 2019 
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