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Francouzský institut v Praze – Provozování Café 35 

 Zadávací podmínky  
Provoz kavárny Café 35 Francouzského institutu v Praze  
 
 
Předmětem těchto zadávacích podmínek je definovat všechny možné způsoby držení a 
využívání kavárny Café 35. Tento společenský prostor Francouzského institutu v Praze musí 
příznivě spolupůsobit v rámci pořádaných akcí během celé kulturní sezóny.   
 
 
 
1. Úkoly a činnosti Francouzského institut v Praze (IFP) 

 
Francouzský institut v Praze, který byl slavnostně otevřen v r. 1920, propaguje v České 
republice francouzský jazyk a kulturu. Je součástí 150 zařízení, která existují v různých 
místech světa, a je jedním z nejstarších.  
 
Kromě propagace francouzského jazyka a pořádání kulturních akcí také podporuje 
dialog mezi kulturami. Tyto cíle se odrážejí v programu jazykových kurzů, výstav, 
přednášek a filmových projekcí, které probíhají v jeho prostorách. Proto jsou pozvaní 
hosté různé národnosti a do programu kina jsou zařazovány filmy různého tvůrčího 
záběru.     
 
Francouzský institut v Praze denně navštíví průměrně 700 lidí.  
 
Kurzy francouzštiny  
Kurzy francouzštiny pořádané oddělením kurzů Francouzského institutu navštěvuje asi 
2600 student ů. Kromě "tradiční" výuky nabízí Francouzský institut moduly zaměřené 
na obchodní francouzštinu nebo na různé aspekty francouzské kultury. Tyto kurzy jsou 
určené všem bez omezení podle volných míst a zájmu každého studenta. V Institutu 
vyučuje 30 profesorů.   
 
Kulturní činnost    
Kromě činností, které Francouzský institut organizuje "mimo objekt", má vlastní kinosál, 
mediatéku, uměleckou galerii, soukromé knihkupectví a společenský prostor: Café 35.  
 
Kino 35, které bylo v r. 2010 úplně zrekonstruované, má kapacitu 203 míst a nabízí 
široký výběr francouzských, evropských a mezinárodních filmů. Jeho programová 
nabídka představuje filmy ze zlatého fondu i novinky a propaguje celou škálu filmů 
realizovaných ve francouzské nebo frankofonní produkci. V roce 2013 navštívilo 378 
projekcí asi 16 000 divák ů. Od roku 2014 KINO 35 nabízí od úterý do soboty 2 až 3 
projekce denně.    
 
Mediatéka  je otevřeným oknem do současné Francie, nabízí velký výběr volně 
přístupných dokumentů, od filmů až po literární díla, od komiksů po sbírky poezie nebo 
dětskou literaturu.    
Do mediatéky je zapsáno přes 4000 osob . Je otevřena 35 hodin týdně, od úterý do 
soboty a každý den ji navštíví 300 lidí. Od května 2014 je možné si díky 
automatizované zápůjční službě vypůjčit díla kdykoliv.    
 
Každý rok je na programu asi třicet mimořádných akcí (přednášky, diskuze, rozhovory, 
literární nebo vědecká kavárna, vernisáže ...), které navštěvuje asi 2500 lidí a jež 
probíhají v různých prostorách IFP (Kino, Galerie a Café 35).  
Na tyto akce může být objednáváno občerstvení, recepce nebo catering.  
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Pronájem prostor  
Před několika měsíci začal IFP pronajímat tyto prostory také externím partnerům k 
pořádání jejich soukromých konferencí nebo seminářů. U příležitosti těchto pronájmů 
může dojít k jednorázovým objednávkám "kávy na přestávku" nebo občerstvení.   
 

 
 
Obecná charakteristika Café 35 

 
Na výběr jsou dvě varianty využití daného místa: 
 
1/ Kavárna  
 
Očekávaná charakteristika místa je následující: 
 

- Společenský prostor pro setkání, příjemné sympatické místo s "francouzskou" 
identitou; 

- Nabídka nápojů a lehkých jídel (sendviče, moučníky…);   
- Cenová politika přístupná všem kategoriím návštěvníků (zejména studentům a 

pracovníkům Francouzského institutu);  
- Být partnerem aktivit IFP . 

 
2/ Bistro 
 
Očekávaná charakteristika místa je následující: 
 

- Společenský prostor pro setkání, příjemné sympatické místo s "francouzskou" 
identitou; 

- Rychlé občerstvení  + denní nabídka založená na čerstvých kvalitních 
produktech, které evokují identitu francouzské kuchyně; 

- Cenová politika dostupná všem kategoriím návštěvníků (zejména studentům a 
pracovníkům Francouzského institutu); 

- Být partnerem aktivit IFP.  
 
  
 
 
 

3. Řízení Café 35 
 

3.1. Povinnosti nájemce prostor: 
 
Provozovatel sám zajišťuje provoz a řízení kavárny Café 35. 
 
Provozovatel v prostorách, které má k dispozici a které jsou k tomu zařízeny, nabízí 
nápoje a jídla všem návštěvníkům IFP i příležitostným externím spotřebitelům.  
 
Provozovatel bude součástí programu Institutu. Budou mu nabídnuty akce (přednášky, 
dočasné výstavy, diskuse, koncerty ...), které organizují týmy IFP.  
Jakákoliv akce z iniciativy provozovatele musí být schválena vedením IFP.    
 
Provozovatel bude muset:  
 
- Zakoupit si další vybavení (příbory/nádobí, profi presovač ...), která patří k výkonu 

jeho profese provozu restaurace. Pokud si to bude přát, provozovatel si také může 
zakoupit další dekoraci. Oba tyto body budou předloženy vedení Institutu ke 
schválení.  

- Zajišťovat správu prostor a zařízení (bar, sklad, příruční sklad ...);  
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- Zajišťovat čistotu a úklid jednotlivých prostor, které mu budou poskytnuty, a odvoz 
odpadu; pokud bude chtít, může provozovatel využívat na své náklady služeb 
úklidové firmy IFP;  

- Požádat o zapujčení mobiliáře v letním období a jeho umístění na terase; 
- Zajišťovat prodej nápojů a jídel v době, kdy je Institut otevřen;  
- Dodržovat a dbát na to, aby byly dodržovány zákony a předpisy upravující využívání 

prostor a provozovanou činnost. Provozovatel se zavazuje platit daně a poplatky 
vztahující se na jeho pracovní činnost.   
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3.2. Všeobecné provozní podmínky:  
 
Provozovatel bude mít prostřednictvím mediatéky Francouzského institutu předplacen 
odběr alespoň tří hlavních francouzských deníků. IFP si vyhrazuje právo prezentovat v 
prostorách Café 35 fond mediatéky určený veřejnosti.   
Provozovatel může využívat frankofonní fond CD mediatéky (3500 CD) k eventuální 
hudební produkci ve svých prostorech. Pro informaci klientely musí mít na pultu 
vystaven "právě přehrávaný" CD. Výběr hudebního programu má být různorodý, 
originální a moderní. Tým mediatéky je připraven provozovateli poradit a orientovat 
jeho výběr. IFP si také vyhrazuje právo navrhnout tituly nebo alba odpovídající 
současné francouzské produkci. Provozovatel musí dodržovat české zákony upravující 
veřejné hudební produkce (OSA).      
 
V kavárně bude umístěn koutek  určený k poskytování informací o turistice (volně 
k dispozici budou publikace zaměřené na turistiku, počítač s volným přístupem na 
stránky oblastních cestovních kanceláří, velkých francouzských festivalů a historických 
památek …)     
 
Dny, během nichž bude kavárna během roku z iniciativy provozovatele zavřena, musí 
být předem předloženy vedení IFP ke schválení. Během roku musí provozovatel 
zajistit, že Café 35 bude otevřeno v době provozu fungování služeb Institutu.   
 
Pravidelná schůzka provozovatele s vedením IFP bude příležitostí diskutovat a předat 
si vzájemně informace, které jsou nutné k dobrému fungování Café 35.     

 
 
3.2.1. Otvírací doba:  

 
Café 35 je otevřeno od pondělí do pátku od 8h30 do 19h a v sobotu od 9h30 do 14h. 
Tato otvírací doba je zveřejněna v komunikačních nástrojích Institutu: na webu a v 
tištěném programu. Po 6 měsících pronájmu může vedení Institutu či pronajímatel 
požádat, po zhodnocení situace, o změnu otvírací doby. 
Časový harmonogram pravidelných akcí, které se konají v Café 35 a i v dalších 
prostorách IFP, je předáván provozovateli. 
Pro akce, které se konají v otvírací době Café 35, si IFP vyhrazuje právo požadovat 
maximálně 10krát do roka uzavření kavárny 30 minut před konáním akce, aby se mohl 
prostor připravit.  
 
 

3.2.2. Mimo řádná otvírací doba:  
 

Vzhledem k tomu, že některé akce se konají o víkendu, Institut si vyhrazuje právo 
vyžadovat na provozovateli, aby o těchto víkendech mělo Café 35 otevřeno. Například 
během důležitých festivalů, při sportovních utkáních nebo večerních volebních 
zpravodajstvích ... 
IFP se zavazuje, že v takovém případě provozovatele upozorní asi 15 dnů před datem 
konání akce.    
 
Pokud si to provozovatel bude přát, může navrhnout mimořádné otevření na akci z 
vlastní iniciativy se souhlasem vedení Institutu.  
 

 
3.2.3. Jídelní lístek a ceny:  

 
Jídelní lístek  

Provozovatel musí vytvořit jídelní lístek, který bude odpovídat požadavkům kavárny 
provozované ve francouzském kulturním prostoru. Lístek bude trojjazyčný: ve 
francouzštině, češtině a angličtině a bude se pravidelně obměňovat.    
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Jídelní lístek pro variantu Bistro má dodržovat tradici francouzské kuchyně, má být 
rozmanitý, originální a odrážet její specifika (snídaně, sendvič, denní nabídka, 
dezerty...).   
 
 

Ceny  
Ceny musí odpovídat nabídce na jídelním lístku a rozpětí cen musí být dostatečně  
široké, aby byly přístupné všem kategoriím obyvatel a odpovídaly návštěvníkům 
Institutu (studenti, senioři…).  
 
Vzhledem k tomu, že Café 35 je také místem, které navštěvují studenti a zaměstnanci 
IFP, provozovatel se vyzývá, aby měl atraktivní cenovou nabídku zejména během 
přestávek na kávu a  pro rychlé občerstvení v poledne.   
 
 

3.2.4. Zaměstnanci: 
 
Provozovatel musí postupovat v souladu s ustanoveními zákoníku práce a kolektivními 
smlouvami, které se vztahují na jeho činnost. Zaměstnanci provozovatele musí být 
schopni se vyjadřovat, a tedy i pracovat ve francouzštině a v češtině. Oděv a chování 
zaměstnanců musí být slučitelné s provozovanou činností a s obrazem Francouzského 
institutu v Praze.   
 
 
 

4. Poskytnuté v ěci:   
 
Dále uvedené věci budou poskytnuty uchazeči, který bude pověřen provozováním Café 
35.  
 
Hlavní prostor  o velikosti 95 m2 poskytnutý provozovateli je v přízemí budovy a 
jeho okna a dveře vedou na vnitřní dvůr. Přístup do místnosti je buď přes terasu 
nebo z vstupního vestibulu budovy chodbou, z níž je vchod do dvou oddělených 
sociálních zařízení (muži / ženy), kde jsou vždy 2 umyvadla a 2 toalety (z nichž 
vždy jedna v každém zařízení je s přístupem pro invalidy). Tato sociální zařízení 
jsou jediná, která jsou umístěná v přízemí budovy Francouzského institutu v Praze 
a používají je jak klienti Café 35, tak i četní návštěvníci Institutu (galerie, mediatéky, 
kurzů francouzštiny, atd.)    
Prosklené dveře, jimiž se vstupuje do tohoto prostoru, sousedí s přístupem na 
schodiště vedoucím nahoru do knihovny-mediatéky IFP.   
Prostor se skládá z vybavené kuchyně o velikosti 12 m2 (vybavení je podrobně uvedeno v 
příloze), z pultu s vestavěnými skříněmi a policemi, lustrů a z na stropě upevněného 
videoprojektoru s výsuvným plátnem .  
Za příznivého počasí může Café 35 využívat část terasy. Provozovatel požádá vedení Institutu o 
umístění / odklizení mobiliáře, který mu Institut poskytuje.  
 
Skladovací prostor  o velikosti 5 m2 je provozovateli poskytnut v přízemí hlavní budovy, 
rovněž i místnost pro zam ěstnance  Café 35 o velikosti 4,5 m2, která je v budově, kde 
probíhají kurzy. Místnost je vybavena šatnou a sprchou.    
 
Provozovatel Café 35 má k dispozici telefonní linku  pro vnitrostátní hovory. 
Provozovatel bude hradit IFP částku za hovory na základě předložení kvartální faktury.    
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5. Povinnost údržby a provád ění prací: 
 
Provozovatel musí zajišťovat dokonalé udržování veškerého nemovitého a movitého 
majetku, který mu byl poskytnut, s výjimkou toho, který patří k zařízení na vytápění a 
klimatizaci poskytnutých prostor. Na své náklady zajistí denní úklid prostor.  
 
Provozovatel musí udržovat v dokonalé čistotě a hygieně veškerý nemovitý a movitý 
majetek, který mu  byl poskytnut (seznam v příloze), včetně větracích otvorů a 
zasklených ploch.   
 
Z tohoto titulu provozovatel uhradí náklady na opravy, které by se ukázaly jako nutné z 
důvodu poškození, k němuž dojde při provozu, ať už ho způsobí on, jeho zaměstnanci, 
jeho klienti nebo dodavatelé.    

 
 
 
6. Finanční ustanovení, nájemné:  
 

Od data počátku zmocnění uhradí provozovatel každý rok IFP za poskytnuté věci a za 
služby, které provozovatel bude muset organizovat:    
 
- Měsíční nájemné ve výši 18 000 Kč, které bude podléhat aktualizaci;   
- Pohyblivý poplatek z provozu ve výši 2% z obratu bez DPH splatný na počátku 

následujícího měsíce. Provozovatel se zavazuje, že své provozní účty z činnosti 
předloží ekonomovi Francouzského velvyslanectví v České republice; 

- Paušální poplatky - tyto náklady budou vypočteny podle měřičů spotřeby (elektřiny a 
vody) a  účast na nákladech za vytápění bude vypočtena v poměru k ploše.   
 

 
 
7. Doba trvání zmocn ění:  

 
Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy, bude provozovatel, kterému majitel svěřuje 
prostory a provoz Café 35, jejich držitelem od dne podpisu smlouvy na dobu 3 let, která 
nebude automaticky prodloužena. Tato doba může být nicméně IFP výslovně a 
písemně prodloužena. IFP si vyhrazuje právo vyhlásit po vypršení této lhůty výběrové 
řízení.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy:  
- Orientační plán Café 35  
- Seznam mobiliáře a vybavení poskytnutého do užívání Café 35 

 


