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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo materiály týkající se další existence, provozu a transformace
doplňkové činnosti Chrámu Chmele a Piva CZ, příspěvkové organizace a schvaluje variantu:
a) prodej všech movitých a nemovitých věcí užívaných v doplňkové činnosti,
b) pronájem části restaurace s kuchyní s tím, že pivovar zůstane ve správě příspěvkové organizace
města Žatec nebo bude vložen do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným založenou
městem,
c) založení společnosti s ručením omezeným, která by provozovala stávající doplňkovou činnost,
d) pronájem doplňkové činnosti jako celku třetímu subjektu.
Zastupitelstvo města Žatce ukládá Radě města Žatce učinit příslušná organizační opatření za účelem
zajištění všech činností, procesů a úkonů nutných k realizaci ……(dle zvolené varianty) Chrámu
Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace s tím, že nejpozději na jednání zastupitelstva dne
17.12.2020 předloží informaci o učiněných opatřeních.
2. Zdůvodnění:
Hlavní činnost CHCHP – je vybudování, provozování a rozvíjení turistického a informačního
sytému pro celé území Žatecké chmelařské oblasti, prosazování a propagace Města Žatec a Žatecké
chmelařské oblasti jako turistické destinace se specifickými produkty evropského významu pro
domácí i zahraniční turisty, zachování chmelařské tradice Města Žatce a Žatecké chmelařské
oblasti, renesance kulturně historického dědictví města Žatec a využití významných chráněných
kulturních památek na území Města Žatec pro potřeby rozvoje cestovního ruchu včetně oživení
historického jádra Města Žatec, inovace produktů kvality služeb v oblasti cestovního ruchu.
Doplňková činnost CHCHP – pivovarnictví a sladovnictví, hostinská činnost a výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – velkoobchod a maloobchod –
jednoduše řečeno – minipivovar, restaurace, kuchyň a herna.
Ad a) Prodej – při prodeji nelze technicky oddělit některé objekty například WC, šatny atd. Nutno
zajistit odhad movitých a nemovitých věcí užívaných v doplňkové činnosti. Prvním krokem je
změna zřizovací listiny, a to ve směru, že je nutné z majetku svěřeného PO vyjmout dotčený movitý
a nemovitý majetek. Při prodeji nemovitého majetku je potřebné zveřejnit záměr města tento
majetek prodat, případně v záměru stanovit další závazky budoucího nabyvatele (např. po
vyhrazenou dobu zachovat chod minipivovaru, či restaurace a herny pod smluvní pokutou). O
prodeji nemovitého majetku rozhoduje opět zastupitelstvo města, cena za prodej by měla v místě a

čase obvyklá, odchylka směrem dolů musí být zdůvodněna. O prodeji movitého majetku rozhoduje
ze zákona rada města, ale zastupitelstvo města si může vyhradit rozhodování v této věci. V případě
prodeje je nutno si uvědomit, že vliv města na další provoz restaurace a minipivovaru bude
minimální možná žádný.
Ad b) Pronájem části - Je nutné změnit zřizovací listinu (vynětí dotčené časti majetku ze správy
příspěvkové organizace). Pro pronájem části restaurace s kuchyní platí přiměřeně ustanovení
varianty d). Pro zajištění provozu pivovaru je nutné posoudit, zda lze z technického hlediska
oddělit provoz pivovaru od provozu restaurace, protože samotný pivovar a varna piva je součásti
restaurace. Také se jeví problematické užívání společných prostor restaurace a pivovaru dvěma
různými, samostatnými subjekty (CHCHP a případný nájemce).
V případě, že město bude chtít provozovat pivovar prostřednictvím obchodní společnosti, kterou
zřídí, je nutno aby o založení společnosti rozhodlo zastupitelstvo města (dle § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích schvaluje zakladatelské listiny a stanovy společnosti). Zastupitelstvo je pak
oprávněno rozhodnout o peněžitém i nepeněžitém vkladu do této společnosti (§85 písm. e) zákona o
obcích). V tomto případě lze zařízení pivovaru vložit do společnosti jako nepeněžitý vklad,
případně si město toto zařízení může ponechat a nově založené společnosti ho pronajmout za cenu v
místě a v čase obvyklou. Bude však potřeba dořešit otázku užívání nebytových prostor, ve kterých
je minipivovar umístěn vzhledem k tomu, že minimálně část těchto prostor je součástí restaurace,
která je předmětem pronájmu jinému subjektu. Vyvstává i zásadní otázka, jak zajistit odběr piva z
minipivovaru, zda do nájemní smlouvy s pronajímatelem restaurace nestanovit podmínku odběru
určitého množství piva, případně spolupráci s turistickou částí příspěvkové organizace po dobu
nájmu. Tyto podmínky by měly být upřesněny a stanoveny již v době zveřejňování záměru
pronajmout restauraci s kuchyní.
Ad c) Založení s.r.o. - V případě, že Zastupitelstvo města Žatce schválí založení obchodní
společnosti je nutné zahájení:
a) příprav založení společnosti s ručením omezeným, která na místo Chrámu Chmele a Piva CZ,
příspěvkové organizace, zajistí pokračování doplňkových činností,
b) příprav inventarizace jmění Chrámu Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace za účelem
sumarizace jejího závodu,
c) příprav dokumentace a právních jednání, která povedou k transformaci části Chrámu Chmele a
Piva CZ, příspěvková organizace, na společnost s ručením omezeným (mimo jiné změna zřizovací
listinu - vynětí majetku ze správy příspěvkové organizace).
Ad d) Pronájem celku - V případě, že by příspěvková organizace sama svěřený movitý a nemovitý
majetek vztahující se k doplňkové činnosti pronajímala, může tak v současnosti učinit pouze
výjimečně a v případě pronájmu na dobu delší než jeden rok s předchozím souhlasem zřizovatele.
Proto bude potřeba upravit zřizovací listinu a to v okruhu doplňkové činnosti, kde se v současnosti s
pronájmem movitého a nemovitého majetku nepočítá. Nájemné by bylo příjmem příspěvkové
organizace, zřizovatel může určit, jakým způsobem příjem příspěvková organizace použije (např. na
splátku již poskytnuté návratné finanční výpomoci nebo na krytí nákladů hlavní činnosti). Správu
nemovitosti by zajišťovala příspěvková organizace v souladu se zřizovací listinou.
V případě, že by movitý a nemovitý majetek chtělo napřímo pronajmout město, je potřeba upravit
zřizovací listinu tak, že ze svěřeného majetku předanému příspěvkové organizaci nutno vyjmout
movitý i nemovitý majetek, který by byl předmětem pronájmu. Poté je nutné zveřejnit záměr
pronajmout nemovitý majetek, a to v souladu s § 39 odst. 1) zákona o obcích. O pronájmu pak
rozhodne rada města. Cena pronájmu v tomto případě musí být v místě a v čase obvyklá, odchylka
směrem dolů musí být náležitě zdůvodněna. Dále bude potřeba zajistit správu nemovitostí některou
z realitních kanceláří. Nájemné by bylo příjmem města. Nájemní smlouva by měla stanovit závazek
nájemce zajistit spolupráci s turistickou částí příspěvkové organizace.

Na téma transformace Chrámu Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace proběhlo pracovní
jednání Zastupitelstva města Žatce dne 8.10.2020 za přítomnosti JUDr. Těmína.
3. Příloha:
Stanovisko AK Těmín s.r.o. – Transformace Chrámu Chmele a Piva CZ

